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ÜZLETSZABÁLYZAT

A jelen Üzletszabályzat a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1118 Budapest, Ménesi út 22.) (a továbbiakban: Társaság) által a tőkepiaci tevékenység
körében alkalmazott üzletek általános üzleti feltételeire, valamint a Társaság által nyújtandó
befektetési tanácsadói tevékenységre, az e tevékenység körébe tartozó szolgáltatásokra, a
Társaság és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatokra vonatkozik, amelyek abban az esetben
kerülnek alkalmazásra, ha az adott tevékenységre vonatkozó keretszerződés, illetve az azon
alapuló eseti szerződés másként nem rendelkezik.
A Társaság tevékenységét a Felügyelet 1998. február 20. napján kelt, 73.009/1998. számú
határozatával engedélyezte (a továbbiakban Engedély), „a tőkeszerkezettel , üzleti stratégiával
és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással
kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás” tevékenységet a Felügyelet 2008. december 31. napján
kelt, E-III/1156/2008. számú határozatával engedélyezte. A „befektetési szolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő sajátszámlás kereskedés”
tevékenységet, illetve a „befektetési elemzés és pénzügyi elemzés” tevékenységet a
Felügyelet 2009. június 8. napján kelt, EN-III/M-444/2009. sz. határozatával engedélyezte.
A jelen Üzletszabályzatot Társaság Igazgatósága 2015. január 13-án jóváhagyta.
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ÜZLETSZABÁLYZAT

1.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.1. Alkalmazási kör
1.1.1. Az Üzletszabályzat alkalmazásában Felek az Ügyfél és a Társaság. Ügyfél az a
természetes személy, egyéni vállalkozó, vagy jogi személy, akinek/amelynek / a részére a
Társaság a tőkepiaci tevékenysége keretében tőkepiaci szolgáltatást nyújt.
1.1.2. A jelen Üzletszabályzat mindazon általános szerződési feltételeket tartalmazza,
amelyek alapján a Társaság vállalkozik a benne részletezett szolgáltatásokra.
1.1.3. Az Ügyféllel kötött szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a jelen
Üzletszabályzatban, ennek hiányában pedig a szerződésekhez kötődő jogszabályokban (a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.
törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az
általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény és a vonatkozó
egyéb jogszabályok) foglalt rendelkezések irányadók.
1.1.4. A konkrét ügylet kapcsán a szerződés Ügyfél általi aláírása - amennyiben abban a
jelen Üzletszabályzatra utaló szerződési kikötés található - az Üzletszabályzatban
foglaltaknak az Ügyfél által történő elfogadását jelenti, és az érintett kikötés a felek
szerződésének részévé válik.
1.2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága
1.2.1. A fentiekből adódóan a Társaság gondoskodik arról, hogy az Ügyfelek már a
Társasággal való szerződéses kapcsolat létesítése előtt megismerjék az Üzletszabályzatot.
1.2.2. A Társaság az Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben
az Ügyfelek számára hozzáférhetően elhelyezi, azt bárki megtekintheti, továbbá a
Társaság internetes honlapján, a www.budacash.hu internetcímen, „pdf” formátumban
közzéteszi.
1.2.3. A jelen Üzletszabályzatot a Társaság egyoldalúan módosíthatja, a módosított
Üzletszabályzat a Társaság általi jóváhagyással és fiókirodáiban és internetes honlapján
történő közzététellel lép hatályba. A Társaság az Üzletszabályzatban foglalt feltételek
változását úgy teszi megismerhetővé a vele kapcsolatban álló Ügyféllel, hogy a
változásról szóló értesítést, illetve a mindenkor hatályos Üzletszabályzatot a Társaság
internetes honlapján, a www.budacash.hu internetcímen teszi közzé.
1.2.4. Az Ügyfélnek 15 napos határidő áll a rendelkezésére olyan nyilatkozat tételére, hogy a
megváltozott tartalommal üzleti kapcsolatát nem kívánja fenntartani a Társasággal.
Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló határidő alatt nem tesz a fentiek szerinti
nyilatkozatot, úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot
tudomásul vette, és azt magára nézve kötelezően elfogadja.
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ÜZLETSZABÁLYZAT

2.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE: BEFEKTETÉSI
SZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉG,
KIEGÉSZÍTŐ
SZOLGÁLTATÁS
ÉS
ÁRUTŐZSDEI
SZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉG

2.1.1. A Társaság az Engedély alapján az alábbi befektetési szolgáltatási tevékenységek és
kiegészítő szolgáltatások nyújtására jogosult (:
- megbízás felvétele és továbbítása,
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára,
- sajátszámlás kereskedés,
- portfoliókezelés,
- befektetési tanácsadás,
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére
vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,
Kiegészítő szolgáltatásnak minősül
- a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez
kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,
- a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése,
nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az
ügyfélszámla vezetése,
- a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő
kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással
kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás,
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és
devizával történő saját számlás kereskedés ( a Társaság jelenleg
valutával történő saját számlás kereskedést nem folytat, nem üzemeltet
valuta-pénztárt),
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés.
Egyéb tevékenység Bszt-ben foglaltak alapján:
- ügynöki tevékenység,
- részvénykönyv vezetés
A Társaság egyéb jogszabály alapján lehetővé tett szolgáltatása(i):
-

ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatás.

2.1.2. A Társaság fenti tevékenységeinek tárgya (a továbbiakban pénzügyi eszköz) lehet a
Bszt. 6.§-ában foglaltak szerint
a) az átruházható értékpapír,
b) a pénzpiaci eszköz,
c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,
d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció,
határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más
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származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai
leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,
e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatlábmegállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben
kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint
pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más
megszűnési okot,
f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más
származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal
szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek,
g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel
rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet,
csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással
teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon
keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá,
h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,
i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,
j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy
üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági
statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatlábmegállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell
kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása
szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a
nemteljesítés,
k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez,
intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi
származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely
szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele,
elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres
pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK
rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet.
A Társaság a PSZÁF E-III/117/2007 (2007.02.15.) engedélye alapján az alábbi
2.1.3.
árutőzsdei szolgáltatások nyújtására jogosult:
 megbízás felvétele és továbbítása,
 megbízás végrehajtása az ügyfél javára,
 sajátszámlás kereskedés,
2.1.4. A Társaság fenti tevékenységeinek tárgya lehet:
- a) áru, ideértve a közraktárjegyet, annak leválasztott árujegy részét, a
forgalomképes vagyoni értékű jogot és az erre vonatkozó származtatott
eszközt,
- b) az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag
kibocsátási jog, valamint az erre vonatkozó opció, határidős és egyéb
származtatott ügylet, és
- c) a Bszt. 6. § e)-g) pontjaiban meghatározott pénzügyi eszköz.
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2.1.5. Az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység során a Társaság nem köt azonnali eladási,
illetve vételi megbízásokat, illetve fizikai teljesítéssel meghirdetett származékos
termékekre csak ellentétes irányú pozíció nyitásával történő zárással - nem szállítással történő teljesítésre (készpénzes teljesítésre) vesz fel megbízást. A Társaság jelenleg nem
tagja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. áruszekciójának. A Társaság az árutőzsdei
szolgáltatáshoz kapcsolódó termékekre vonatkozó határidős ügyeleteket külföldi tőzsdén,
illetve tőzsdén kívüli piacon működő pénzintézetekkel, illetve azok közreműködésével
köti meg.
2.1.6. A Társaság e tevékenységek ellátásához rendelkezik a jogszabályokban előírt személyi
és tárgyi feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel.

3.

A TITOKTARTÁS SZABÁLYAI

3.1 Üzleti titok
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a
jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve,
hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság
nem terheli.
3.2 Értékpapír titok
Értékpapírtitok minden olyan, az egyes ügyfélről a Társaság rendelkezésére álló adat, amely
az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére,
gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a Társasággal kötött szerződéseire,
számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik.
3.3 Titoktartás, valamint az üzleti titoknak, illetve értékpapírtitoknak minősülő adatok
kezelése és átadása.
A titoktartásra, valamint az üzleti titoknak, illetve értékpapírtitoknak minősülő adatok
kezelésére és átadására az azokra vonatkozó jogszabályok (Ptk., Tpt., Bszt.) rendelkezései
irányadók.
3.4 Egyéb szabályok
Az Ügyfél köteles a Társasággal való kapcsolatára vonatkozó információkat bizalmasan
kezelni.

4.

KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE
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4.1.1. A Társaság az Ügyfél érdekében történő eljárása során igénybe veheti harmadik
személy közreműködését.
4.1.2. A Társaság a közreműködőért akként felel, mintha saját maga járt volna el.
4.1.3. Amennyiben a Társaság külföldi kibocsátó által kibocsátott pénzügyi eszközökre
vonatkozó ügyletben működik közre, úgy a kapcsolódó letétkezelési feladatokat bizonyos
esetekben szükségképpen külföldi letétkezelő látja el, melynek lehetőségét a Társaság
biztosítja az Ügyfél részére. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél Társaság által
vezetett számláin valamely jóváírást vagy terhelést kizárólag akkor teljesítsen, ha a
külföldi letétkezelőtől a kapcsolódó értesítést, egyéb nyilatkozatot vagy információt
megkapta.
4.1.4. A jogosan igénybevett közreműködők költségei az Ügyfelet terhelik (pl. átutalási- és
transzferköltségek, KELER díjak, külföldi közreműködő díja). A közreműködő
igénybevételével kapcsolatos határidő és/vagy költségkihatásokról – ha azt kötelezően
alkalmazandó szabályzat nem rögzíti – a Társaság az Ügyfelet tájékoztatja.
4.1.5. A Társaság az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül is jogosult ügynököt
közreműködőként igénybe venni. A Társaság ügynökeinek felsorolása a jelen
Üzletszabályzat melléklete. Ha Társaság az egyes ügyletek teljesítéséhez ügynököt vesz
igénybe, az ügynök eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
4.1.6. Ha a Társaság közreműködőként ügynököt vesz igénybe, az ügynök a forgalmazási
tevékenység körében jogosult az értékpapírokra vonatkozó bizományosi szerződések
megkötésére. Az ügynök által megkötött bizományosi szerződés teljesítéseként
létrehozandó adásvételi szerződéseket a Társaság köti meg.
4.1.7. Az ügynök által az ügyfeleknek az ügynöki tevékenysége körében okozott károkért a
Társaság köteles helytállni.
4.1.8. Ha a Társaság az ügylet teljesítéséhez ügynököt vagy más közreműködőt vesz
igénybe, biztosítja, hogy a közreműködő, vagy az ügynök tájékoztassa az ügyfelet az
ebből adódó esetleges költségtöbbletről, vagy a határidők meghosszabbodásáról.
4.1.9. A Társaság az üzletkötésben résztvevő partnereitől a velük bonyolított ügyletek
alapján jutalékban részesülhet.

5.

A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA

A megbízások elfogadásának helye a Társaság székhelye, fióktelepei, vagy a Társaság által
ilyenként meghatározott és az Üzletszabályzat mellékletében feltüntetett ügynökének irodája.

6.
6.1
6.1.1

A SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Együttműködés és tájékoztatás, előzetes tájékoztatási kötelezettség
A Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó szerződés
megkötését megelőzően – a hirdetményi értesítésre vonatkozó szabályok figyelembe
vételével – tájékoztatja a lakossági Ügyfelet:
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a) a Társaság elnevezéséről, székhelyéről és egyéb elérhetőségeiről;
b) az ügyfél által a Társasággal való kapcsolattartás során használható nyelvekről;
c) az ügyféllel való kapcsolattartás módjáról, eszközéről, ideértve a megbízás küldésének
és fogadásának módjáról, eszközéről;
d) a befektetési szolgáltatási, valamint a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység
végzésére jogosító engedélyének számáról, valamint az ezen engedélyt kiadó
felügyeleti hatóság nevéről és levelezési címéről, és
e) függő ügynök igénybevétele esetén e tényről, valamint azon EGT-állam
megnevezéséről, amelyben a függő ügynököt nyilvántartásba vették;
f) az ügyfél számára végzett, illetőleg nyújtott, a befektetési szolgáltatási tevékenységről
vagy a kiegészítő szolgáltatásról szóló jelentés gyakoriságát, időzítését és jellegét;
g) az ügyfél pénzügyi eszközeinek vagy pénzeszközeinek kezelése esetén ezen eszközök
megóvását biztosító intézkedések összefoglalásáról, ideértve az ügyfél rendelkezésére
álló befektetővédelmi rendszerről és annak működéséről szóló tájékoztatást;
h) a Bszt. 110. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi politika
összefoglaló leírásáról;
i) az ügyféltől kapott megbízás végrehajtására vonatkozó általános szabályokról szóló, a
Bszt. 63. § szerinti végrehajtási politikának a Bszt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontja
szerinti elemeiről.
6.1.2

A Társaság tájékoztatja továbbá a lakossági ügyfelet az ügyfél tulajdonát képező vagy
őt megillető pénzügyi eszköz kezelésével kapcsolatosan

a) ha a lakossági ügyfél tulajdonában álló vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy
pénzeszköz a Társaság nevében eljáró harmadik fél kezelésébe kerülhet, tájékoztatást
ad erről a lehetőségről, a befektetési vállalkozást a székhelye szerinti állam joga
alapján e harmadik személy tevékenységért terhelő felelősségéről, valamint a
harmadik fél esetleges fizetésképtelenségének az ügyfélre vonatkozó
következményeiről,
b) ha a székhelye szerinti vagy a harmadik személy székhelye szerinti állam joga alapján
a lakossági ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz harmadik fél
kezelésében lévő gyűjtőszámlára kerülhet, a Társaság tájékoztatja az ügyfelet erről a
lehetőségről és kifejezetten jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó
kockázatokra,
c) ha a székhelye szerinti állam vagy a nevében eljáró harmadik személy székhelye
szerinti állam joga nem teszi lehetővé a lakossági ügyfél tulajdonát képező vagy őt
megillető pénzügyi eszközök és a Társaság vagy a nevében eljáró harmadik személy
saját eszközeinek elkülönített kezelését, a Társaság tájékoztatást ad erről,
d) ha az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz
olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a Társaság és az ügyfél
között fennálló szerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül, a Társaság
tájékoztatja az ügyfelet az erről,
e) a Társaság tájékoztatja az ügyfelet az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető
pénzügyi eszközre vagy pénzeszközre vonatkozó biztosítéki kötelezettségéről vagy
beszámítási jogosultságáról, illetve – ha ilyen létezik – a letétkezelőnek ugyanezen
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pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz vonatkozásában fennálló hasonló kötelezettségéről
vagy jogosultságáról.
6.1.3 A Társaság tájékoztatja a lakossági Ügyfelet
a) a pénzügyi eszköz kockázatáról, ideértve a tőkeáttétel lényegére és hatásaira
vonatkozó tájékoztatást azzal, hogy a Társaság ezennel felhívja az Ügyfél figyelmét a
teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára,
b) a pénzügyi eszköz piaci helyzetéről,
c) a pénzügyi eszköz árának volatilitásáról, illetve a piac elérésében tapasztalható
esetleges korlátokról,
d) a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra vonatkozó árfolyamalakulásáról,
e) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség
érvényesüléséről,
f) a pénzügyi eszköz forgalomba hozatala esetén a 2003/71/EK bizottsági irányelv
szerinti kibocsátási tájékoztató közzétételi helyéről,
g) annak a kölcsönhatásnak a lényegéről, amely eredményeképpen egy egynél több
összetevőből álló pénzügyi eszköz kockázata esetleg meghaladhatja az egyes
összetevők kockázatainak összegét,
h) a garanciát magában foglaló pénzügyi eszköz esetében a garancia természetének
részletezéséről
i) az ügyfél által a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a Társaság befektetési
szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében számára nyújtott
szolgáltatásáról szóló szerződés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével
kapcsolatosan – ideértve a keretszerződés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan –
viselendő minden
költségről, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi
eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint – általános jelleggel – adót,
amelyet a befektetési vállalkozás von le vagy számol el (a továbbiakban: teljes ár),
j) az egyes devizák vagy valuták megnevezéséről, az alkalmazott átváltási árfolyamról és
az átváltás költségeiről, ha a teljes árat vagy annak egy részét külföldi valutában vagy
devizában kell megfizetni,
k) a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról.
6.2
6.2.1

Alkalmasság és megfelelés vizsgálata (alkalmassági és megfelelési teszt)
A Társaság a szerződés megkötése előtt a Bszt. alapján vizsgálja azt, hogy az ajánlott
befektetési eszköz, tőzsdei termék, ügylettípus, befektetési konstrukció megfelelő-e és
– a Bszt. vonatkozó rendelkezései szerint - alkalmas-e a lakossági ügyfél piaci
ismeretei és kockázatviselő képessége szempontjából. Ennek érdekében a Társaság
felé az Ügyfélnek – a Bszt. rendelkezései értelmében - nyilatkoznia kell különösen
ismereteiről és a szerződés vagy megbízás tárgyát képező pénzügyi
eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlatáról, kockázatviselő képességének
megfelelőségéről,
jövedelmi helyzetéről
- befektetési céljairól
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-

annak érdekében, hogy a Társaság felmérhesse, hogy az Ügyfélnek ajánlható
eszköz vagy az Ügy félnek ajánlható ügylet valóban alkalmas-e az Ügyfélnek.
(Alkalmassági teszt) Ezen felül annak érdekében, hogy a Társaság felmérhesse, hogy az adott eszköz/ügylet
megfelel-e az Ügyfél ismereteinek, az Ügyféltől - a Bszt. rendelkezései értelmében be kell szereznie az Ügyfél nyilatkozatát:
- a szerződésben foglalt ügylet lényegével,
- az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel, és
- különösen ezek kockázataival
kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy a
Társaság valóban az Ügyfél számára megfelelő ügyletet vagy pénzügyi eszközt
ajánlja. (Megfelelési teszt)
6.2.2

Az alkalmasság felmérése érdekében a nyilatkozatoknak – a Bszt. rendelkezései
szerint - az alábbiakra kell legalább kiterjedniük:
- arra az időszakra, amelyen belül a leendő szerződő fél vagy az ügyfél tartani
kívánja a befektetését,
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságára és
kockázatviselő képességére,
- a befektetéssel megvalósítani kívántcélra,
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél rendszeres jövedelmének összegére és
forrására,
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél birtokában lévő eszközök nagyságára,
különös tekintettel a likvid eszközök, befektetett eszközök és az ingatlanok
állományára,
- a leendő szerződő felet vagy az ügyfelet terhelő rendszeres kötelezettségek
összegére és forrására,
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokra, ügyletekre
és pénzügyi eszközökre,
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott
ügyleteinek természetére, méretére és gyakoriságára, valamint arra, hogy ezen
ügyletek milyen időtávon belül valósultak meg, és
- a leendő szerződő fél vagy az ügyfél iskolai végzettségére, foglalkozására vagy
az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozására.

6.2.3

A megfelelési vizsgálat keretén belül a Társaság:
- feltárja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat,
ügyleteket és pénzügyi eszközöket,
- vizsgálja az Ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek
természetét, méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen
időtávon belül valósultak meg, és
- vizsgálja az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés
szempontjából releváns korábbi foglalkozását.

6.2.4

A Társaság nem köteles alkalmassági tesztet végezni:
- ha befektetési tanácsadás és/vagy portfoliókezelési szolgáltatás nyújtására nem
kerül sor vagy
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-

6.2.5

A Társaság nem köteles megfelelési vizsgálatot végezni:
-

-

-

6.2.6

elfogadható partner esetében vagy
szakmai ügyfél esetében a kockázatviselő képesség és a pénzügyi ismeretek
esetében vagy
amennyiben a Társaság egyébként rendelkezik valamennyi olyan
információval, amely alapján elvégezhető az alkalmassági vizsgálat és az
Ügyfél alkalmasságának Bszt. szerinti megállapítása megtörténhet

elfogadható partner esetében
szakmai ügyfél esetében
amennyiben a Társaság egyébként rendelkezik valamennyi olyan
információval, amely alapján elvégezhető a megfelelési vizsgálat és az Ügyfél
megfelelő ismereteinek, kockázatvállalásának Bszt. szerinti megállapítása
megtörténhet
a Bszt. szerinti nem-komplex eszközökre vonatkozó, ügyfél kezdeményezése
alapján kötött, ún. kizárólag végrehajtásra irányuló ügyfélmegbízás esetében
azzal, hogy ebben az esetben a Társaság nem vizsgálja azokat a feltételeket,
amelyeket a megfelelési vizsgálat során értékelnie szükséges és így ennek
következményei az Ügyfél számára nem alkalmazhatók.
A nem komplex-eszközökre kötött kizárólag végrehajtásra vonatkozó
ügyfélmegbízások esetében amennyiben az Ügyfél ilyen ügyletet kezdeményez
kötni, ez egyben az 6.2.14.6 alpontban foglaltak tudomásul vételét is jelenti,
kivéve, ha az ügyletkötés előtt az Ügyfél kifejezetten jelzi a Társaság felé,
hogy az ügylet megkötése esetében nem kívánja alkalmazni a Bszt. nemkomplex eszközökre vonatkozó ő kezdeményezésére kötendő ügyletek
esetében alkalmazandó szabályokat.

Amennyiben az ügyfél a Társaság részére a fentiek szerint nem nyilatkozik
teljeskörűen, a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyféllel szerződést ne
kössön, vagy megbízását ne teljesítse, tekintettel arra, az Ügyfél számára ajánlandó
eszköz vagy ügylet az Ügyfél számára nem alkalmas. A Társaságot nem terheli
felelősség az abból adódó következményekért, hogy az ügyletet az Ügyféllel annak
ismeretében kötötte meg, hogy az az Ügyfél számára nem alkalmas vagy nem
megfelelő, ha
- a Bszt. szerint a Társaság számára az Ügyfél alkalmasságának vizsgálata – és
ezzel összefüggésben a szerződéskötésnek/a megbízás végrehajtásának a
megtagadása – nem kötelező, és
- a Társaság úgy ítéli meg, hogy egyébként a megbízás teljesíthető/a szerződés
megköthető, azonban
- az Ügyfél által szolgáltatott (vagy nem szolgáltatott) információk alapján nem
állapítható meg, hogy az adott ügylet/eszköz az Ügyfél ismereteinek
megfelelő-e,
- és az Ügyfél az adott ügylet megkötéséhez a Társaság fentiekre vonatkozó
tájékoztatását követően is ragaszkodik.
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6.2.7

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfeleknek az 6.2.1. és 6.2.2. pontban
meghatározottakra vonatkozó nyilatkozatait egységes, kérdőíves formában kérje az
ügyfelektől, amely a minősítés alapját képezi. A kérdőív csak abban az esetben
értékelhető, amennyiben az Ügyfél valamennyi kérdésre, az ott meghatározottak
szerint válaszol. A megfelelési és alkalmassági vizsgálat során az Ügyfél a
nyilatkozatokat érvényesen megadhatja:
- írásban – faxon és postai úton – kérdőív esetében teljes körűen kitöltve és
aláírva
- a Társaság internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen
(Ügyfélkapun) keresztül, a Társaság által egyedileg meghatározott esetekben
és módon
- szóban, rögzített telefonon, a Társaság által rögzített telefonbeszélgetés során
feltett valamennyi kérdésre adott válaszokkal akként, hogy ez egyben az Üzlet
szabályzat rendelkezései elfogadásának a megerősítését is jelenti
- személyesen, a kérdőívben meghatározott valamennyi kérdésre adott
válaszok/nyilatkozatok Társaság általi egyidejű rögzítésével, amelyet –
kinyomtatását követően - az Ügyfél aláírásával elfogad akként, hogy ez egyben
az Üzletszabályzat rendelkezései elfogadásának a megerősítését is jelenti.

6.2.8

A 6.2.7 pontban leírt eljárással ellenkező esetben a kérdőív nem értékelhető és úgy
tekintendő, hogy a Társaság részére az Ügyfél nem adta meg valamennyi olyan
nyilatkozatot, amely a Bszt. alapján a minősítéshez szükséges. Mindez azt
eredményezi, hogy a Társaság nem tudja elvégezni a szükséges vizsgálatot az Ügyfél
alkalmassága és megfelelése tekintetében. Az ebből eredő következményekért a
Társaság nem felelős.

6.2.9

Az Ügyfél a minősítéséhez szükséges nyilatkozatokat meghatalmazott útján nem
teheti meg. Nem természetes személy esetében az Ügyfél törvényes képviselője (így a
cégjegyzékbe, illetve az Ügyfél nyilvántartásba vételére irányadó jogszabályi
előírások szerint bejegyzett és a Társaságnál regisztrált képviseletre jogosult személy)
jogosult megtenni e nyilatkozatokat, akként, hogy a nyilatkozatok az általa képviselt
ügyfélre vonatkoznak. Az Ügyfél eltérő eljárása esetében a minősítés során a
nyilatkozatok nem szolgálnak a minősítés alapjául. Az ebből eredő
következményekért a Társaság nem felelős.

6.2.10 A meghatalmazott eljárása esetén – tekintettel arra, hogy az Ügyfél nevében és javára
jár el - az Ügyfél alkalmassági és megfelelési minősítése az irányadó, függetlenül
attól, hogy a meghatalmazott minősítésének elvégzése esetében más lenne az
alkalmassági és megfelelési eredmény.
6.2.11 A Társaság az 6.2.1. és 6.2.2. pont szerinti kérdésekre az Ügyfél által adott
nyilatkozatokat saját rendszerében a Társaság által alkalmazott általános értékelési
rendszer alapján értékeli, és ennek megfelelően meghatározza azt a kategóriát, amely
tartalmazza azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyek az Ügyfél válaszai alapján
az Ügyfél számára megfelelőknek és alkalmasnak tekinthetők. A minősítés akkortól
válik hatályossá, amint az eredmény a Társaság központi rendszerében rögzítésre
kerül. Az Ügyfél minősítéséről a Társaság értesíti az Ügyfelet. Az egyes kategóriákba
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tartozó fontosabb eszközök listáját a Társaság Terméktájékoztatója tartalmazza. A
Társaság az Ügyfél kérésére az eredmény értelmezése tekintetében kiegészítő
felvilágosítást ad. A teszttel és értékelésével kapcsolatos eljárás a Társaság üzleti titkát
képezi.
6.2.12 A teszt eredménye azokra a megbízásokra, valamint azokra az egyedi szerződésekre
irányadó, amelyeket az Ügyfél a teszt eredményének a Társaság által történő
nyilvántartásba vételét követően ad, illetve köt meg, függetlenül attól, hogy a
vonatkozó keretszerződés az Ügyféllel mikor került megkötésre. A vizsgálat –
mindenkori – eredménye az annak hatálya alatt adott megbízásokra, illetve megkötött
ügyletekre irányadó. A 2008. február 1-je előtt elvégzett vizsgálat eredménye a 2008.
február 1-jét követően kötött ügyletekre, megadott megbízásokra irányadó.
6.2.13 Az Ügyfélnek lehetősége nyílik arra, hogy a Társaságtól kérje újraminősítését. Ebben
az esetben a minősítésre vonatkozó szabályok irányadók azzal, hogy az új minősítés
eredménye akkortól válik hatályossá, amikor a Társaság központi rendszere rögzíti
ezen új minősítés eredményét.
6.2.14 Az Ügyfél köteles haladéktalanul a Társaság felé írásban jelezni, ha bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – a megjelölt válasza nem
tükrözi a valóságot. Ennek elmaradásából eredő következményekért a Társaság nem
felelős. Ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Társaság joggal feltételezheti,
hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és
helytállóak.
6.2.15 A Társaság jogosult egyoldalúan átminősíteni az eredményt, amennyiben a Társaság
hivatalos tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél nyilatkozata/nyilatkozatai nem
felel/felelnek meg a valóságnak. Az átminősítésről a Társaság tájékoztatja az Ügyfelet.
Ellenkező bizonyításáig az átminősített eredmény az irányadó a felek közötti
jogviszonyban. Hivatalos tudomásszerzésnek minősül jogerős és végrehajtható
bírósági vagy hatósági határozat.
6.2.16 Átminősítés esetében minden esetben a legutoljára értékelt és a Társaság által
nyilvántartásba vett eredmény az irányadó a Felek viszonyában. Az átminősítés a
folyamatban lévő ügyleteket nem érinti.
6.2.17 A kockázatviselő képességet a Társaság akként is vizsgálja, hogy a főbb
ügylettípusokhoz és az internetes ügyletkötéshez kapcsolódóan az Ügyfél számára
feltárja a leginkább ismert kockázatokat, melyekkel az ügyfélnek számolnia kell adott
ügylettípushoz sorolható ügyletek kötésénél, valamint a Társaság fenntartja a jogát
arra, hogy további nyilatkozatot kérjen az Ügyféltől általánosságban a kockázatviselő
képességéről.
6.3

Amennyiben az Ügyfél az adott ügylettípus vonatkozásában kockázatfeltáró
nyilatkozatot írt alá, azzal az Ügyfél elismeri, hogy az adott ügylettípus, ügyletkötési
mód piaci ismereteinek és kockázatviselő képességének megfelel, azonban ezen
túlmenően a Társaság jogosult és - a Bszt. egyes rendelkezéseinek alkalmazandósága
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esetén – köteles ezzel kapcsolatos további nyilatkozatot kérni az Ügyféltől. A
nyilatkozat megadásának megtagadása esetén a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy az
Ügyféllel szerződést ne kössön, vagy megbízást ne teljesítsen.
6.4

Az Ügyfél az adott ügylettípushoz kapcsolódó kockázatfeltáró nyilatkozat aláírásával
egyben arról is nyilatkozik, hogy az adott ügylettípus vagyoni helyzetének megfelel és
az ügylettípushoz tartozó kockázatok mindenkori mérlegelésével és aktuális vagyoni
helyzetével való összevetésével tart fenn az adott ügylettípushoz kapcsolódó pozíciókat
és köt új ügyleteket. Az Ügyfél ezt a nyilatkozatát annak tudatában teszi, hogy
valamennyi kockázat feltárása és megismerése semmilyen ügylettípusnál nem
lehetséges, így akkor, amikor nyilatkozatát megteszi arra is figyelemmel van, hogy
mindenkori vagyoni helyzete és egyéb irányú kockázatviselő képessége akkor sem
szenved csorbát, ha nem várt vagy nem ismert kockázati elemek kerülnek felszínre.

6.5

Ügyfél elfogadja továbbá, hogy az adott pénzügyi eszközre vonatkozó tranzakció,
pénzügyi kötelezettségvállalás és a további kapcsolódó kötelezettségek - ideértve a
feltételes kötelezettségvállalást is - eredményeképpen az ügyfél pótlólagos befizetési
kötelezettségre számíthat a pénzügyi eszköz megszerzésének költségén felül.

6.6

Ha az Ügyfél kockázatviselő képességének és/vagy az 6.2. pont szerinti bármely
nyilatkozat vonatkozásában változás áll be, ezt írásban köteles bejelenteni a
Társaságnak, ez azonban a megkötött ügyletek érvényességét és az Ügyfél teljesítési
kötelezettségét nem érinti

6.7

Ha az Ügyfél írásban nyilatkozik kockázatviselő képességéről, úgy a Társaság nem
köteles az Ügyfél kockázatviselő képességének egyéb körülményeit vizsgálni, és a
kockázatviselő képességgel kapcsolatos felelősségét ezúton kizárja.

6.8

Amennyiben a Társaság az Ügyfél kockázatviselő képességét, a 6.2. pont alapján az
Ügyfél alkalmasságát, megfelelését nem ítéli megfelelőnek és a szerződéskötést ennek
alapján megtagadja, úgy az ebből fakadó károkért felelősségét kizárja.

6.9

A Társaság a Bszt. vonatkozó rendelkezései alapján az ügyfél megfelelésének és
alkalmasságának – beleértve kockázatviselő képességét is - vizsgálata keretében kérheti
az Ügyfél:
- vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozatát
- a nyilatkozat alátámasztását szolgáló okirat bemutatását
- más befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval
való megállapodásának feltárását

6.10 A Társaságot az 6.2. pont szerinti, jogszabályban is előírt kötelezettség nem terheli, ha
az Ügyfél:
- elfogadható partner vagy
- szakmai ügyfél vagy
- a Bszt. rendelkezései alapján erre a Társaságnak lehetősége van és megítélése
szerint nem szükséges.
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6.11 A kölcsönös tájékoztatás és együttműködés szabályai:
6.11.1 Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot, ha időben nem érkezett meg
hozzá valamely olyan értesítés, amely akár jelen Üzletszabályzat, akár egyedi
szerződés alapján a Társaságot terheli. Az Ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a
Társaságot adatainak (elnevezése, cím, képviselő stb.)megváltozásáról, valamint a
személyét, jogi státuszát érintő minden egyéb, az ügylet szempontjából lényeges
változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli,
6.11.2 Ügyfél köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a Társaság Üzletszabályzatában,
Díjjegyzékében foglaltakat, valamint mindezek módosításait és köteles ezek
mindenkor hatályos tartalmát megismerni. A Társaság a módosításokról (pl.: főbb
tartalom, hatályba lépés), illetőleg ezek tényéről az Ügyfelet jelen Üzletszabályzat
rendelkezései szerint közzétételi helyein értesíti. Az Ügyfél ezen kötelezettsége
teljesítésének elmaradásából eredően semmilyen követeléssel nem léphet fel a
Társasággal szemben
6.11.3 Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban az Ügyfélnek befektetési döntéseinek
meghozatala érdekében elképzelhető, hogy az Üzletszabályzatban, a Társasággal
kötött keretszerződéseiben, egyedi szerződéseiben, az egyes Tájékoztatókban
foglaltakon felül további információra is szüksége van, így amennyiben az Ügyfél úgy
ítéli meg, hogy e dokumentumokban közöltek alapján nem kapta meg valamennyi, a
számára fontosnak, lényegesnek vagy egyéb, de – álláspontja szerint - a döntésének
meghozatalához szükséges elégséges információt, azt köteles jeleznie a Társaság felé
az ügyletkötés előtt megjelölve a kért pótlólagos konkrét információt. Ennek
elmulasztásából eredő következményekért a Társaság nem felelős.
6.11.4 Amennyiben az Ügyfél számára a Társaság bármely dokumentuma nem elérhető, vagy
úgy ítéli meg, hogy döntése meghozatalához nem elégséges információt tartalmaznak
vagy számára nem érthetők, az Ügyfelet terhelő együttműködés részeként köteles ezt
jeleznie a Társaság felé – megjelölve konkrétan, hogy milyen további információra
van szüksége, egyébként - a kölcsönös együttműködés és a tájékoztatási kötelezettség
szabályaiból kiindulva - alapos okkal feltételezhető, hogy az Ügyfél rendelkezik
valamennyi olyan információval, amely szükséges befektetési döntése
meghozatalához. Következésképp amennyiben az Ügyfél e pótlólagos
információigényt nem jelzi, ennek elmulasztásából eredő következmények az Ügyfelet
terhelik
6.11.5 A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél által kért pótlólagos
információt megadja az Ügyfél részére. Amennyiben azonban bármilyen okból az
Ügyfél által kért információ nem áll a Társaság rendelkezésére, azt az Ügyféllel közli.
Ebben az esetben a Társaság nem tehető felelőssé e kért információ rendelkezésre nem
állásából eredő következményekért.
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6.11.6 A lakossági ügyfél, annak érdekében, hogy az ügyletkötés előtt a Társaság alapos
okkal feltételezni tudja, hogy valamennyi olyan információ birtokában van, amely
alapján meghatározható, hogy az adott ügylet vagy ügylettel érintett eszköz az Ügyfél
kockázatviselő képességének, befektetési céljainak, jövedelmi, vagyoni helyzetének
valóban megfelelő, az 6.2. pontban foglaltakon túl is köteles valamennyi olyan
információ Társaság tudomására hozására, illetőleg a Társaság tudomására hozott
információ pontosítására, amely befolyással lehet arra, hogy az adott ügylet vagy
ügylettel érintett eszköz valóban az ügyletkötés időpontjában, illetőleg a
megbízás/ajánlat Ügyfél általi megadásának időpontjában az Ügyfélnek alkalmas,
illetőleg az Ügyfél ismereteinek megfelelő. Ennek elmulasztásából eredő
következményekért a Társaság nem felelős.
6.11.7 A Társaság az egyes tájékoztatásokat jogosult más dokumentumokra, harmadik
személy által közzétett információkra való utalással - az elérhetőségek megjelölésével
– megadni, azzal, hogy harmadik személy által szolgáltatott információk teljes
körűségéért, helytállóságáért, aktualitásáért a Társaság az általános szabályok szerint
zárja ki a felelősségét. E szolgáltató harmadik személy nem minősül a Társaság
alvállalkozójának, egyéb közreműködőjének.
6.11.8 Az Ügyfél köteles a szerződések megkötése, megbízások megadása, befektetési
döntése meghozatala előtt tájékozódni az érintett szolgáltatással, pénzügyi eszközzel
kapcsolatos jogi, pénzügyi, közgazdasági, elszámolási szabályokról és felmérni a
szolgáltatásokra, pénzügyi eszközzel kapcsolatos ügyletekre vonatkozó egyes
kockázatokat. A Társaság által nyújtott tájékoztatáson felül köteles megtenni mindent
annak érdekében, hogy a releváns információk birtokában hozza meg döntését.
6.11.9 A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy az ügyfél-kategóriáktól függően az
elfogadható partnerek, szakmai ügyfelek, lakossági ügyfelek részére eltérő
tartalommal és időben eszközölje a tájékoztatást, értesítéseket - a Bszt. rendelkezései
szerint.
6.11.10.Az ügyfél köteles a Társaságot az alábbi tények és események vonatkozásában
haladéktalanul értesíteni:
- Ha csőd-, illetőleg felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet kíván
előterjeszteni önmaga ellen – ez esetben Ügyfél a döntéshozatalra jogosult
szervének ülése előtt legalább 5 munkanappal köteles értesíteni a Társaságot.
Amennyiben a felszámolási eljárást harmadik személy kezdeményezi Ügyfél
ellen, úgy az ez irányú szándékról történt tudomásszerzését követően
haladéktalanul értesíti a Társaságot;
- ha bármely, 30 napot meghaladó köztartozása van;
- amennyiben Ügyfél a tevékenységéből eredő bármely fizetési kötelezettség
teljesítését elmulasztotta, e fizetési kötelezettséget megállapító hatóság, ill.
bírósági határozat kézhezvételét követően függetlenül attól, hogy a kötelező
határozat jogerős-e;
- bármely, az Ügyféllel szemben foganatosított végrehajtási cselekményről, az
arról szerzett tudomásszerzését követően haladéktalanul
- ha kockázatviselő képessége megváltozik
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-

ha valamely Társasággal kötött szerződés vagy jelen Üzletszabályzat valamely
tény vagy esemény vonatkozásában értesítési kötelezettséget határoz meg és
nem határozza meg az értesítési kötelezettség teljesítésének határidejét
Az Ügyfél által a 6.2. pont szerinti nyilatkozataiban beállt bármilyen
változásról, valamint a 6.11.6 pontban foglaltakról.

6.11.11Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot, ha nem érkezett meg időben
az Üzletszabályzatban, vagy a Felek közötti szerződésben rögzített valamely, általa a
Társaságtól várt értesítés. Az e kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei az
Ügyfelet terhelik.
6.11.12 Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot, ha a számlakivonatot /
egyenlegközlőt* a tárgyhónapot követő 15-ig nem kapta meg postai úton az Ügyfél
által megjelölt címre (amennyiben az Ügyfél a számlakivonat postai úton történő
kiküldését választotta, nem pedig a Társaság internetes honlapján biztosított, egyedi
jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést, illetve onnan való letöltést).
* egyenlegközlőt a Társaság Partner Értékesítési Üzletágának függő ügynökei által
közvetített megtakarítási programok mögötti befektetési jegyet vásárló ügyfelek
részére küld.
6.11.13Bármelyik Fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik Fél tudomásul vette és elfogadta
az értesítésben foglaltakat, ha az értesítésben megjelölt határidőn belül nem érkezett
észrevétel vagy kifogás.
6.12 Kapcsolattartás nyelve
6.12.1 A Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolattartás hivatalos nyelve - kivéve, ha a felek
kifejezetten elérően nem állapodnak meg – a magyar.
6.13 A Társaság jogosult a megbízás teljesítését függőben tartani, amennyiben a megbízás
teljesítése során olyan kérdés merül fel, melynek elbírálásáról sem a szerződés, sem az
Üzletszabályzat nem rendelkezik. Ebben az esetben a Társaság megkeresi a
Felügyeletet, és a Felügyelet állásfoglalása alapján jár el.
A Társaság a szerződés megkötését megtagadhatja, ha:
a) a megbízás bennfentes kereskedésre szól vagy piacbefolyásolást valósít meg,
b) a megbízás jogszabályba, a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó
feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, elszámolóház, elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe
ütközne,
c) az ügyfél a személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, illetve
az nem hitelt érdemlő, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból
sikertelen volt, vagy
d) a megbízás nem alkalmas az ügyfél által a Befektető profilban megjelölt befektetési
célok megvalósítására
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e) a megbízás kapcsán felmerülő kockázat mértéke nem felel meg az ügyfél pénzügyi
teherviselő képességének a Befektetői profilban megadott információk alapján
f) a megbízás természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez és értékeléséhez
az ügyfél az általa kitöltött Befektető profil alapján nem rendelkezik megfelelő
tapasztalattal és ismerettel.
A megtagadási kötelezettség az a) pontjában foglalt esetben akkor áll fenn, ha a
Társaságnak, tudomása van arról - vagy a megbízás körülményeit összességében értékelve
alappal feltételezhető - hogy a megbízás teljesítése bennfentes kereskedést vagy
piacbefolyásolást eredményez.
A Társaság a szerződés megkötését megtagadja, ha az ügyfél:
- az általa ismert körülményei a Társaság üzleti tevékenységének más ügyfelek
által történő megítélését hátrányosan érinthetik
- a megbízási szerződésben irreális árfolyamot kíván kikötni.
6.14 Az Ügyfél nem jogosult a Társasággal kötött szerződések alapján fennálló követeléseit a Társaság előzetes értesítése nélkül - harmadik személy részére átruházni.
6.15 Ha az Ügyfél az ügylet megkötése előtt, vagy a Felek tartós jogviszonyának fennállása
alatt olyan utasítást ad a Társaságnak, amely célszerűtlen vagy szakszerűtlen, a
Társaság köteles az Ügyfelet erre figyelmeztetni és az adott pénzügyi eszköz piaci
helyzetéről tájékoztatni. Amennyiben az ilyen utasításhoz az Ügyfél ragaszkodik, a
teljesítésből eredő károk az Ügyfelet terhelik.
6.16 A Társaság a tevékenységi engedélyének, egyes tevékenységének részleges vagy teljes
felfüggesztését, korlátozását, engedélyének részleges vagy teljes visszavonását, illetve
más rendkívüli helyzet bekövetkezését köteles az Ügyféllel haladéktalanul ajánlott vagy
tértivevényes levélben közölni. A rendkívüli helyzet bekövetkezésére vonatkozó
értesítési kötelezettség a Társaságot nem terheli, ha ezek a körülmények az írott és az
elektronikus médiából bárki számára megismerhetőek.
6.17 Képviselők
6.17.1 Az értékpapír-piaci kapcsolatok biztonsága érdekében a Társaság köteles
meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról és képviseletében eljáró személyek
képviseleti jog megfelelő igazolását. Amennyiben az Ügyfél személyazonosságát nem
igazolja, a Társaság a szerződés megkötését megtagadja.
6.17.2 Bármelyik Fél jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és aláírásaikat mindaddig
érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítést
kézhez nem vette.
6.17.3 A Társaság nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének
jogkövetkezményeiért, melynek hamis vagy hamisított voltát az üzleti gyakorlatban
szokásos vizsgálattal nem lehetett felismerni.
6.18 Értesítések:
6.18.1 Amennyiben jogszabály vagy az Ügyféllel kötött hatályos szerződés kifejezetten
eltérően nem rendelkezik, úgy a Társaság jogosult meghatározni, hogy egyes
értesítési, felhívási, tájékoztatási, figyelmeztetési és egyéb közlési kötelezettségének
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milyen értesítési módon tesz eleget, illetve, ha valamely (jog)cselekmény
hatályosulásához közlés szükséges, azt a közlést milyen értesítési módon jogosult
közölni az Ügyféllel. Az Ügyfél elfogadja, hogy minden értesítés, közlés,
figyelmeztetés – különösen, de nem kizárólagosan a fedezetképzéshez, fizetési vagy
egyéb felszólításhoz, kényszerlikvidációhoz, szerződések teljesítéséhez kapcsolódó
közlések, értesítések – is jelen fejezet hatálya alá tartoznak
6.18.2 A Társaság a következő értesítési módokat választhatja, melyek a Bszt. rendelkezési
alapján tartós adathordozónak minősülnek:
- telefonhívás az Ügyfél megadott telefonszámára
- telefax üzenet küldése az Ügyfél megadott telefaxszámára
- postai úton történő értesítés az Ügyfél megadott címére
- internetes szolgáltatások esetén a Társaság az internetes szolgáltatások
igénybevételét biztosító kereskedési rendszerében az ügyfél részére küldött
elektronikus értesítés
- a Társaság internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen
történő információ elhelyezés Ügyfél részére (Ügyfélkapu)
Email küldése az Ügyfél megadott email címére.
6.18.3 A Társaság az alábbi rendszeres tájékoztatást küldi az Ügyfélnek:
- Társaság havonta az Ügyfél számláinak előző havi forgalmának adatait
tartalmazó számlakivonatot küld, illetve tölt fel a Társaság internetes honlapján
biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre legkésőbb a tárgyhót követő első
munkanaptól számított 15 napon belül, mely költségkihatással nem jár az
Ügyfél számára ( az Ügyfél választása alapján),
- Társaság havonta az Ügyfél számláinak tárgyidőszak utolsó munkanapon
fennálló állapotát tartalmazó egyenlegközlőt* küld, illetve tölt fel a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre, legkésőbb a
tárgyhót követő első munkanaptól számított 15 napon belül, mely
költségkihatással nem jár az Ügyfél számára,
* egyenlegközlőt a Társaság Partner Értékesítési Üzletágának függő ügynökei
által közvetített megtakarítási programok mögötti befektetési jegyet vásárló
ügyfelek részére küld.
- Az Ügyfél a Társaság internetes kereskedési rendszerein keresztül teljesített
ügyleteiről elektronikus úton kap tájékoztatást.
- A Társaság az adóigazolást az adóévet követő évben a jogszabályok által
meghatározott határidőig adja ki, illetve juttatja el az Ügyfélnek.
6.18.4 A Társaságtól rendkívüli tájékoztatás is kérhető, melynek költségei a mindenkori
díjtételekben kerülnek meghatározásra.
6.18.5 A Társaság jogosult tájékoztatást jelen Üzletszabályzat rendelkezései alapján tartós
adathordozón keresztül is teljesíteni a Bszt-ben meghatározott esetekben akként, hogy
ezáltal a meghatározott információt nem kifejezetten az Ügyfélnek címezi, hanem
internetes
oldalán/oldalain,
illetőleg
székhelyén/fiókhálózatában
történő
kifüggesztéssel teszi elérhetővé.
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6.18.6 A tájékoztatás attól az időponttól tekintendő megadottnak, amikor a Társaság az
Üzletszabályzat rendelkezései szerint közzéteszi, illetőleg a kifüggesztés megtörténik.
A tájékoztatás valamennyi olyan szerződésre, megbízásra irányadó, amely e
közzétételt (kifüggesztést) és a tájékoztatásban foglaltak hatályba lépését követően
kerül megkötésre, megadásra, függetlenül attól, hogy a vonatkozó keretszerződés
mikor került megkötésre az Ügyféllel.
6.18.7 A Társaságra nem hárítható annak következménye, hogy az Ügyfél e közzétételt
követően a Tájékoztatóban foglaltakat késedelmesen, nem teljes körűen olvassa el,
hallgatja meg és/vagy a számára nem egyértelmű, hiányos tájékoztatás esetén az
Üzletszabályzat szerint nem kér kiegészítést – az Üzletszabályzat rendelkezései szerint
- a szerződés megkötése/megbízás megadása előtt. .
6.18.8 Amennyiben az Ügyfél a Társaság az internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval
védett tárhelyen történő információ elhelyezés szolgáltatást (Ügyfélkapu) igénybe
veszi,
- az adott üzleti év számlakivonatait az Ügyfél az üzleti évet követő év május 31-ig
töltheti le az Ügyfélkapun keresztül, ez időpontot követően azokat csak a Társaság
tudja kinyomtatni, a Díjtételekben szereplő díjazásért;
-a Társaság az Ügyfél számára a számlaszerződés megszűnését követő év május 31-ig
biztosítja az Ügyfélkapuhoz történő hozzáférést (és az ügyfél részére járó, a
számlamegszűnés után esedékes igazolásokat az Ügyfél letöltheti az Ügyfélkapun
keresztül). A Társaságra nem hárítható annak következménye, hogy az Ügyfél e
közzétételt követően a Tájékoztatóban foglaltakat késedelmesen, nem teljes körűen
olvassa el, hallgatja meg és/vagy a számára nem egyértelmű, hiányos tájékoztatás
esetén az Üzletszabályzat szerint nem kér kiegészítést – az Üzletszabályzat
rendelkezései szerint - a szerződés megkötése/megbízás megadása előtt.
6.19 Kézbesítés
6.19.1 A Társaság az Ügyfelének szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket
és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél megadott részére.
6.19.2 A Társaság az Ügyfélnek szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan,
tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni a szerződésben
meghatározott esetekben, illetve ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott
feladójegyzék, feladóvevény, vagy telefax nyugtázott ("OK") példánya igazolja. Ez a
szabály nem vonatkozik az értékpapírokra és a szerződési ajánlatokra, amelyeket
fokozott biztonsággal kell kezelni. A telefax útján küldött és fogadott értesítéseket
megtörténtnek kell tekinteni. Tértivevényes küldés esetén, amennyiben a tértivevény a
feladástól számított 30 napon belül nem érkezik vissza a Társasághoz, vagy a
tértivevény szerint az ügyfél az általa megadott címről elköltözött, ott ismeretlen, vagy
a küldeményt az ügyfél az érdekkörében felmerült egyéb okból nem vette át (pl.
megtagadta), az iratot kézbesítettnek, illetve annak tartalmát elfogadottnak kell
tekinteni.
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6.19.3 A szokásos postai idő elteltével a Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy írásos
értesítését az Ügyfél megkapta. A Társaság internetes kereskedési rendszereiben az
Ügyfélnek szóló értesítést az adott rendszer által történő elküldéssel, a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen (Ügyfélkapu)
keresztül történő értesítést pedig a tárhelyen történő elhelyezéssel kell az Ügyfélhez
megérkezettnek tekinteni.
6.19.4 A Társaság részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol a
szerződést megkötötték, illetve amit a Társaság erre a célra megadott az Ügyfél
részére. A Társaságot nem terheli felelősség, ha az Ügyfél olyan értesítési címet ad
meg a Társaság számára, melyen értesítés nem teljesíthető Az írásos küldemények
érkezésére a Társaság nyilvántartása az irányadó. A Társaság az Ügyfél kérésére
igazolást ad a küldemény átvételéről.
6.19.5 Az Ügyfél köteles három munkanapon belül értesíteni a Társaságot, ha nem érkezett
meg időben az Üzletszabályzatban, vagy a Felek közötti szerződésben rögzített
valamely, általa a Társaságtól várt értesítés. Az e kötelezettség elmulasztásának
jogkövetkezményei az Ügyfelet terhelik.
6.19.6 Az
Ügyfél
köteles
haladéktalanul
értesíteni
a
Társaságot,
ha
a
számlakivonatot/egyenlegközlőt* a tárgyhónapot követő 15-ig nem kapta meg postai
úton az Ügyfél által megjelölt címre (amennyiben az Ügyfél a számlakivonat postai
úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság internetes honlapján
biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést, illetve onnan való
letöltést).
* egyenlegközlőt a Társaság Partner Értékesítési Üzletágának függő ügynökei
által közvetített megtakarítási programok mögötti befektetési jegyet vásárló ügyfelek
részére küld.
6.19.7 A telefonon vagy egyéb, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén az
ügyfél köteles további egy napon belül jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás
közötti eltérést
6.19.8 Bármelyik Fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik Fél tudomásul vette és elfogadta
az értesítésben foglaltakat, ha az értesítésben megjelölt határidőn belül nem érkezett
észrevétel vagy kifogás.
6.20 Írásbeliség
foglalja.

A Társaság az ügyféllel kötendő keretjellegű szerződéseket minden esetben írásba

Az írásba foglalás alapvetően az okirat papíralapon történő aláírásával valósul meg, azonban a
Társaság online szerződéskötés esetén a szerződések és egyéb dokumentumok elektronikus
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úton történő aláírását is biztosítja. A Társaság az elektronikus úton megköthető szerződések
és más dokumentumok elérhetőségéről, az aláírás feltételeiről és módjáról esetenként, a
www.budacash.hu honlapon nyújt részletes tájékoztatást.
6.20.1 Az érvényes számlaszerződéssel rendelkező ügyfelek számára az elektronikus úton
megköthető szerződéseket és más dokumentumokat a Társaság a honlapján az ügyfél
részére biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre (Ügyfélkapu) tölti fel elektronikus
aláírás céljából; erről, valamint az elektronikus úton történő szerződéskötésre
vonatkozó szabályokról az ügyfél a dokumentum feltöltését követő első belépésekor
kap részletes tájékoztatást az elektronikus felületen. A tárhely a Társaság internetes
honlapján (www.budacash.hu) lévő ügyfélkapun keresztül érhető el, amelyhez az
ügyfél a Társaság által adott egyedi jelszóval fér hozzá (az elektronikus aláírás
végrehajtásához más, külső szolgáltató által készített aláíró kulcs nem szükséges).
A hatályos keretszerződés alapján az ügyfél által telefonon, telefaxon, vagy egyéb
rögzített módon adott megbízást a Társaság elektronikus formában, visszakereshető
módon rögzíti és tárolja.
6.20.2 A Társaság a belföldi és nemzetközi bizományosi szerződéseket és elszámolásokat
azonnal kinyomtatja amennyiben azt az ügyfél kéri, vagy a megbízás adatainak
igazolásához a Társaság megítélése szerint ez szükséges. A Társaság a megbízást
követő hónap elején, de legkésőbb a hónap 15. napjáig számlakivonatot/
egyenlegközlőt* állít elő, és azt a Társaság internetes honlapján biztosított, egyedi
jelszóval védett tárhelyre az ügyfél számára feltölti, vagy – az ügyfél választásától
függően – az ügyfélnek postai úton megküldi, kivéve az elektronikus úton adott
megbízásokat, ahol az ügyfél elektronikus úton kap tájékoztatást.
* egyenlegközlőt a Társaság Partner Értékesítési Üzletágának függő ügynökei által
közvetített megtakarítási programok mögötti befektetési jegyet vásárló ügyfelek
részére küld.
6.20.3 A telefonon vagy egyéb, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a
másik fél köteles további egy napon belül jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás
közötti eltérést.
6.20.4 Az Ügyfél minden olyan kárért felel, amely a telefon-, telefax kapcsolat során
előforduló tévedésből, félreértésből, hibából ered, kivéve, ha a kár a Társaság
hibájából származik.
6.21 A megbízások ellenértéke
6.21.1 Az Ügyfél a Társaság szolgáltatásaiért díjat fizet. A szolgáltatás teljesítése során, a
szokásos mértéket meghaladóan felmerült költségek, így különösen postaköltségek,
utalási költségek, esetleges hatósági eljárás költségei, illeték az Ügyfelet terhelik.
6.21.2 A tőkepiaci szolgáltatások ellenértékének mértékét a szerződések, valamint az
Üzletszabályzat mellékletét képező Díjjegyzék tartalmazza.
6.21.3 Az egyes szerződésekben kikötött díjak a szerződés fennállása alatt egyoldalúan csak a
szerződésben rögzített módon változtathatók. A módosítás általában nem érinti a
folyamatban lévő megbízásokat.
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6.21.4 Pénztartozás késedelmes megfizetése esetén a késedelembe esett fél késedelmi
kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértékét a Díjjegyzék tartalmazza.
6.21.5 .Pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Társaság jogosult a
Díjtételekben meghatározott mértékű késedelmi kamat érvényesítésére az Ügyféllel
szemben.
6.21.6 .Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyfél és a Társaság között fennálló jogviszonyban
felmerülő, a Társaságot megillető késedelmi kamattal a Társaság az Ügyfél Társaság
által vezetett számláját megterhelje
6.21.7 Az értékpapírokból származó bevétel (jövedelem), kamat, illetve osztalék,
árfolyamnyereség képződése, kifizetése esetén a Társaság a hatályos jogszabályok
előírásainak megfelelően gondoskodik az adó levonásáról illetve annak az
adóhatósághoz történő megfizetéséről.
6.22 Visszatartási és beszámítási jog, óvadék
6.22.1 A Társaság az értékpapír vételi megbízás teljesítése (részteljesítése), az értékpapír
eladási megbízás eredménytelensége (részleges eredménytelensége), továbbá az
értékpapír- letétkezelői szerződés megszűnése, illetve értékpapír- és ügyfélszámla
vezetési szerződés megszűnése esetén az őrizetébe került értékpapírok kiadását a
bizományosi, az értékpapír kezelői, a letéti és egyéb díjak (pl. ügyfélszámla- és
értékpapírszámla vezetési díj), a külön felszámítható költségei és a késedelmi kamat
megfizetéséig, továbbá a kárának megtérítéséig jogosult visszatartani.
6.22.2 A Társaság az Ügyfél részére befolyt vételárnak illetve az Ügyfél által átutalt
vételárnak az összegéből jogosult levonni (beszámítani) a bizományosi díj, az
értékpapír-letétkezelői, értékpapír kezelői díj, a külön felszámítható költségek, a
késedelmi kamat és az Ügyfélnek felróható kára összegét az Ügyféllel való elszámolás
(kifizetés) keretében.
6.22.3 Az Ügyfélnek valamely szolgáltatással, ügyletkötéssel összefüggésben a Társaság felé
keletkező fizetési, fedezetbiztosítási, fedezetpótlási és egyéb pénzügyi kötelezettségei
biztosítására a Társaságot a Ptk. 5:95. §-ában, valamint a Bszt. 57. § (7) és (8)
bekezdéseiben meghatározott, óvadék formájában fennálló zálogjog (a továbbiakban:
óvadék) illeti meg az Ügyfél Társaság által nyilvántartott valamennyi pénzeszközén,
értékpapírján és más pénzügyi eszközén.
6.22.4 Az óvadékkal biztosított követelés összege megegyezik a számlavezetéssel összefüggő
szolgáltatások (pl. transzfer, átutalás stb.) díja, költségei, az adott ügylettípusra
vonatkozó keretszerződés, illetve az azon alapuló egyedi ügylet díja, költségei,
jutaléka, az ügylet alapján az ügyletkötő harmadik személy, illetve a társaság
teljesítésbe bevont partnere felé fennálló fizetési kötelezettség, az ügylet vesztesége
esetén az ügyfél társaság felé fennálló fizetési kötelezettsége, a kényszerlikvidálás
(kényszerzárás), kényszerbeszerzés költsége, az óvadék érvényesítésének költsége és
az óvadék tárgyára fordított szükséges költség, az ügyfél szerződésszegése miatti
egyéb jogkövetkezmények – így különösen de nem kizárólagosan a kárigény és a
kárigény érvényesítésének – költsége, valamint a kamatok mindenkori összegével.
6.22.5 Az óvadék átadása az óvadék tárgyát képező pénzeszköznek, pénzügyi eszköznek az
Ügyfél Társaságnál vezetett ügyfélszámláján, értékpapírszámláján, értékpapír-letéti
számláján, illetőleg az ezekhez kapcsolódó valamely alszámlán történő jóváírásával
valósul meg. A Társaság az óvadék alapításának tényét az Ügyfél számláira vonatkozó
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6.22.6

6.22.7

6.22.8
6.22.9

kivonatokon és egyenlegközlő iratokon feltünteti. Az óvadékot a Társaság a saját
eszközeitől elkülönítetten köteles kezelni. Az óvadék tárgyát a Társaság jogosult
zárolni (zárolt alszámlára helyezni). Ha az adott ügylet megkötéséhez szükséges, a
Társaság az óvadékot jogosult harmadik személynél a saját neve alatt letétbe helyezni.
Az óvadék megszűnéséig az óvadékot a Társaság birtokából az ügyfél nem vonhatja
ki, és azzal egyéb módon sem jogosult rendelkezni (azt nem ruházhatja át, nem
terhelheti meg). Az óvadék hasznai osztják az óvadék jogi sorsát.
A Társaság óvadékból való kielégítési joga az Ügyfél fizetési kötelezettsége, illetve a
vele szemben fennálló követelés esedékessé válásával nyílik meg. A kielégítési jog
megnyílása esetén a Társaság az Ügyfél hozzájárulása és külön értesítése nélkül
jogosult a követelést az óvadékból közvetlenül kielégíteni. Ennek során, ha az
ügyfélszámla-követelés és a biztosított követelés devizaneme azonos, a Társaság a
számlán nyilvántartott egyenleget annak névértékén veszi figyelembe a követeléssel
szemben, eltérő devizanem esetén pedig az ügyfélszámla-követelésből a kielégítési
joggal érintett követelés szerinti összeget a Díjtételekben meghatározott átváltási
árfolyam alkalmazásával a kielégítési joggal érintett követelés devizanemére váltja át,
és a követelését az így befolyt összegből elégíti ki. Az egyéb pénzügyi eszközt a
Társaság az eszköz tőzsdei vagy egyéb nyilvánosan jegyzett piaci árán, illetőleg az
adott időpontban a Felektől függetlenül meghatározható értékén – piaci áras ajánlat
alkalmazásával – az Ügyfél nevében értékesíti, és az abból befolyó összeget számolja
el a követeléssel szemben. A Társaság a közvetlen kielégítési jogát – a biztosított
követelés alapját képező ügylet végrehajtási módjához képest – közreműködője, vagy
a végrehajtási helyszín működtetője általi értékesítés útján is gyakorolhatja.
Arra az esetre, ha a Társaságot jogszabály alapján csak a Felek megállapodása
alapján illetné meg a közvetlen kielégítés joga, a Felek megállapodnak abban, hogy a
Társaság a kielégítési jogának megnyíltával a piaci viszonyok figyemebe vételével
közvetlenül gyakorolhatja ezen jogát, és értékesítheti az óvadék tárgyát.
A Társaság az óvadék igénybevételét követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb a
kielégítéssel érintett követelés alapját képező szerződés, illetve megbízás
megszűnésekor köteles elszámolni az óvadék igénybevételéről.
Az egyes szolgáltatás- és ügylettípusok jellemzőihez képest az óvadékra vonatkozó
további rendelkezéseket a jelen Üzletszabályzat, a Díjtételek, a Fedezeti és biztosítéki
hirdetmény, valamint az egyes keretszerződések tartalmaznak.

6.23 Felelősségi szabályok
6.23.1 A Társaság az értékpapír-piaci tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek
megfelelően, a tőkepiaci szakértőktől elvárható lehető legnagyobb gondossággal jár el.
A Társaság megtéríti mindazt a kárt, melyet kötelezettségének elmulasztása által az
Ügyfélnek okozott.
6.23.2 A Társaság – a jogszabályban meghatározott esetek, valamint az ügyfél súlyos és
felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével – a szerződések
teljesítéséért felelősségét nem korlátozhatja, nem zárhatja ki.
6.23.3 A Társaság nem felel az olyan kárért, amely erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági
rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása
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folytán következik be, kivéve, ha a hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes
megadása a Társaságnak felróható okból következik be.
6.23.4 Az Ügyfél illetve a Társaság felel a megbízás során általa közölt adatok valódiságáért,
továbbá az általa eladásra felajánlott értékpapír feletti korlátlan rendelkezési jogért, az
értékpapír per-, igény- és tehermentességéért. Az Ügyfél részéről a megbízás során
adott megtévesztő tájékoztatás következményeit az Ügyfél viseli.
6.23.5 A Társaság értékesítésre kizárólag olyan értékpapírokat vesz át, amelyek érvényesek,
hiánytalanok, megfelelően át vannak ruházva, és nincsenek letiltás hatálya alatt. A
Társaság a letiltás tényét csak az átvételt követően tudja vizsgálni, úgy az ebből eredő
kárért való felelősséget kizárja. A Társaság a megbízások elvállalásakor nem köteles
vizsgálni a névre szóló értékpapírok forgatmányainak valódiságát, csak
alakszerűségét. Amennyiben a forgatmány nem valódi és ekként került a Társaság
közreműködésével értékesítésre az értékpapír, a Társaság az ebből eredő kárért való
felelősséget kizárja.
6.23.6 A Társaság a megbízások elfogadásakor nem vizsgálja az értékpapírok valódiságát.
Így amennyiben az Ügyfél közreműködésével nem valódi értékpapírt szerez, az ebből
eredő károkért való felelősséget az Ügyfélre hárítja, kivéve, ha az értékpapírról
nyilvánvaló, hogy hamis vagy hamisított.
6.23.7 A Társaság a megbízások elfogadásakor nem ellenőrzi azon jogokat, amelyek nem
tűnnek ki az értékpapírból, és - elővásárlási vagy egyéb jog formájában - jogokat
biztosítanak harmadik személynek, és így korlátozzák az értékpapír átruházhatóságát.
Ebben az esetben a Társaság mentesül a felelősség alól.
6.23.8 A Társaság a megbízások elfogadásakor az értékpapírok közjegyzői letiltását és
megsemmisítését a tőzsdei információs rendszer igénybevételével vizsgálja. A
Társaság a letiltás tényét csak az átvételt követően tudja vizsgálni, úgy az ebből eredő
kárért való felelősséget kizárja. Nem felel a tőzsdei információs rendszer adataiból
vagy adatainak hiányából adódó tévedésekért.
6.23.9 A Társaság csak jogszerű megbízásokat teljesít, a jogszabályba ütköző megbízások
teljesítését visszautasítja.
6.23.10Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül:
- azonnali ügylet esetén, ha az Ügyfél az Üzletszabályzatban vagy a
szerződésben meghatározott időpontig a Társaságnál nem helyezi letétbe az
ügylet végrehajtásához szükséges pénzt vagy értékpapírt,
- határidős ügylet esetén, ha az Ügyfél az Üzletszabályzatban, a szerződésben,
vagy az erre irányuló felhívásban megjelölt időpontig a letétet a Társaság
részére nem szolgáltatja, vagy azt felhívásra nem egészíti ki,
- opciós ügylet esetén, ha az Ügyfél a letétet, illetőleg biztosítékot az
Üzletszabályzatban, a szerződésben, vagy az erre irányuló felhívásban
megjelölt időpontig a Társaság részére nem szolgáltatja, vagy azt felhívásra
nem egészíti ki,
- kölcsönügylet esetén, ha az Ügyfél a Társaság részére az értékpapírt
határidőben nem szolgáltatja vissza, vagy a kölcsönzési díjat nem fizeti meg,
6.24 Az ügyfelek kategorizálásának általános szabályai:
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6.24.1 A Társaság - a Bszt. rendelkezései alapján - az alábbiak szerint határozza meg, hogy
az Ügyfeleket milyen ügyfélkategóriákba sorolja, valamint az alábbiak rendelkeznek a
kategóriák közötti átjárás szabályairól.
6.24.2 A Társaság által alkalmazott ügyfélkategóriák:
- Elfogadható partner (eligible counterparty)
- Szakmai ügyfél (professional client)
- Lakossági ügyfél (retail client)
Elfogadható partner:
Azon ügyfelek tartoznak e kategóriába, amelyek esetében a szakmai és piaci ismeret,
jártasság, tapasztalat és ebből következően a kockázatviselő képesség egyes pénzügyi
eszközök, ügyletek tekintetében alappal feltételezhető. Elfogadható partner az a vállalkozás,
amellyel a Társaság az ügyfelek nevében a megbízások teljesítésére és/vagy sajátszámlás
kereskedésre és/vagy megbízások fogadására és továbbítására anélkül hozhat létre vagy
köthet ügyleteket, hogy be kellene tartania az ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez
közvetlenül kötődő kiegészítő szolgáltatások tekintetében a tájékoztatási, ügyletkötési (pl.:
legjobb végrehajtás elve, ügyfélminősítés) kötelezettségeket.
Elfogadható partner:
- a befektetési vállalkozás,
- az árutőzsdei szolgáltató,
- a hitelintézet,
- a pénzügyi vállalkozás,
- a biztosító,
- a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési
társaság,
- a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő,
- a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
- az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
- a központi értéktár,
- tőzsde
- a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,
- minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam szakmai
ügyfélnek ismer el,
- ún. kiemelt vállalkozás
- Kiemelt intézmények, és
- az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el.
Kiemelt vállalkozás:
Kiemelt vállalkozásnak minősül az, amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak
közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján
érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított
a) mérlegfőösszege legalább húszmillió euró,
b) nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró,
c) saját tőkéje legalább kétmillió euró.
Kiemelt intézmény
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-

valamely EGT-állam kormánya,
valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata,
az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző
szervezete,
az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi
Bank,
a Világbank,
a Nemzetközi Valutaalap,
az Európai Beruházási Bank, és
minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi
egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre.

Szakmai ügyfél: ugyanazok az ügyfelek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek elfogadható
partnernek minősülnek ugyanazon indokkal, amely az elfogadható partnernél leírásra
kerültek. Szakmai: az eddig érvényben lévő intézményi kategóriánál tágabb és bizonyos
méretkövetelményeknek eleget tevő vállalkozások
- Befektetési vállalkozás
- Árutőzsdei szolgáltató
- Hitelintézet
- Pénzügyi vállalkozás
- Biztosító
- Befektetési alap és alapkezelő, befektetési társaság
- Kockázati tőkealap és tőkealapkezelő
- Magánnyugdíj-pénztár és önkéntes kölcsönös biztosító pénztár
- Elszámolóházi tevékenységet végző szervezet
- Keler
- Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
- Minden egyéb olyan vállalkozás, melyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el
- Minden olyan személy és szervezet amelynek fő tevékenysége a befektetési
tevékenység
- Kiemelt intézmények:
o EGT állam kormánya
o EGT állam helyi és regionális önkormányzata
o ÁKK Zrt és más EGT államnak az államadósság kezelését végző szervezete
o MNB és más EGT állam központi társasága, EKB
o Világban, Nemzetközi Valutaalap, EBB
o Minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, melyet nemzetközi
egyezmény vagy államközi szerződés hozott létre
- Továbbá azok a vállalkozások, ahol az alábbiak közül legalább két feltételt teljesíteni
tudnak és a feltételek alátámasztását igazoló dokumentumokat a Buda-Cash
Brókerház Zrt. részére eljuttatják.
a. Mérlegfőösszeg legalább 20 millió euró
b. Nettó árbevétel legalább 40 millió euró
c. Saját tőke legalább 2 millió euró a legutolsó auditált egyedi számviteli
beszámolóban szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett
hivatalos devizaárfolyammal számított
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A lakossági ügyfélkategóriákba soroltnál alacsonyabb szintű védelmet kapnak. A lakossági
ügyfelek felé közlendő információnál kisebb részletességű tájékoztatási kötelezettséget ír elő
a Törvény.
6.24.3 Ügyfelek minősítésére vonatkozó szabályok
A Társaság valamennyi ügyfelet a számlanyitáskor minősíti az 6.24.2. pont szerinti
ügyfélkategóriák szerint. Amennyiben az Ügyfél nem felel meg az 1.1. és 1.2. pontban
meghatározott kritériumoknak, alapértelmezett minősítésként lakossági ügyfélnek minősül. A
Társaság az ügyfélminősítésről értesíti az ügyfelet.
Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az alapértelmezett ügyfélkategóriájának változtatását
kérje. Erre a 3. pont szerinti körben és feltételekkel nyílik lehetősége azzal, hogy az
átminősítésének alapfeltétele a Társasággal erre vonatkozó megállapodás kötése. Az
átminősítés hatályba lépésének az időpontja a Társaság központi nyilvántartási rendszerében
történő átvezetés időpontja függetlenül attól, hogy az Ügyfél a módosítást a Társaság
székhelyén vagy azon kívül (pl. ügynökhálózatában) kezdeményezi.
A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben hivatalos tudomására jut, hogy:
- a szakmaivá átsorolt ügyfél esetében az átsorolás alapjául szolgáló
körülmények nem állnak fenn
- azon szakmai ügyfél esetében, amelynek a törvényben meghatározott
mutatószámai nem állnak fenn,
- azon szakmai ügyfél és elfogadható partner esetében, amelyek ilyen
státuszú besorolásához szükséges törvényben meghatározott
kritériumoknak nem felelnek meg (pl. tevékenységi engedély
visszavonása)
rendszerében a Bszt-ben meghatározott feltételek szerinti ügyfélkategóriába sorolja át az
ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül, amelynek hatályba lépése ezen automatikus átsorolás
időpontja.
A Társaság fenntartja a jogot az ügyfelek fentiektől eltérő besorolására is, de az eltérés csakis
olyan irányban történhet, hogy azáltal az ügyfél védelme magasabb fokú, az ügyfél a
tájékoztatás tágabb körét élvezi:
- Az elfogadható partnert - a törvényi előírások keretein belül szakmai vagy lakossági ügyfélként kezeli
- A szakmainak tekintett ügyfelet lakosságiként kezeli.
A Társaság fenntartja a jogot továbbá arra, hogy a besorolás változatlanul hagyásával a
szakmai ügyfelek/elfogadható partnerek esetében is a lakossági ügyfelekre vonatkozó egyes
szabályokat alkalmazza.
6.24.4 Ügyfél kérésére történő átminősítés feltételei
A Társaság lehetőséget biztosít az ügyfélkategóriák közötti átjárhatóságra az alábbiak szerint:
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Szakmai ügyfél lakossági ügyféllé történő átminősítésére sor kerülhet általánosan és
ügylettípusonként azzal, hogy. az átminősítés történhet általánosan és ügylettípusonként és az
átminősítés megtörténtével ezen ügyfélre a szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és
kötelezettségek válnak irányadóvá.
Elfogadható partner szakmai és lakossági ügyféllé történő átminősítésére kizárólag kiemelt
intézmények és kiemelt vállalkozások esetében kerülhet sor, azzal, hogy az átminősítés
történhet általánosan és ügylettípusonként és az átminősítés megtörténtével ezen ügyfélre a
szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és kötelezettségek válnak irányadóvá
Lakossági ügyfél szakmai ügyféllé történő átminősítésére sor kerülhet általánosan vagy
ügylettípusonként, azonban kizárólag az alábbi feltételek fennállása esetén:
A következő kritériumok közül legalább kettő teljesül:
-

-

-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz,
az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű, vagy az
adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le,
pénzügyi eszközökből álló portfoliója és betéteinek állománya együttesen
meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes
MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer
eurót,
legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját
megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan
munkakört illetőleg feladatkört tölt be
befektetési vállalkozásnál,
árutőzsdei szolgáltatónál,
hitelintézetnél,
pénzügyi vállalkozásnál,
biztosítónál,
befektetési alapkezelőnél,
kollektív befektetési társaságnál,
kockázati tőkealap-kezelőnél,
magánnyugdíjpénztárnál,
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál,
elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél,
központi értéktárnál, vagy
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél,
központi szerződő félnél, vagy
tőzsdénél,

amely a Társaság és az Ügyfél között létrejövő szerződésben szereplő pénzügyi eszközzel és
befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez.
Az Ügyfél írásban nyújtja be a Társasághoz az átminősítési igényét, amely tartalmazza azt a
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nyilatkozatot is, miszerint az Ügyfél elfogadja, hogy ezáltal a lakossági ügyfeleket megillető
magatartási szabályok előnyeiről lemond, ismeri az ilyen védelem elveszítésének
következményeit, és köteles tájékoztatni a Társaságot minden olyan változásról, amely
érintheti a jelen nyilatkozata alapján adott szakmai ügyfél besorolását. Az ennek
elmulasztásából eredő következményekért a Társaság nem tehető fellelőssé.

7.

A BIZOMÁNYOSI TEVÉKENYSÉG

7.1 Speciális szabályok
7.1.1. A Társaság csak névre szóló bizományosi szerződést köt. A megbízások
elfogadásának feltétele az Ügyfél személyazonosságának ismerete, a VIII. fejezetben
részletezett számlaszerződés,
az
Üzletszabályzat mellékletét képező megbízási
keretszerződés megkötése, valamint a Befektetői profil kitöltése. A Társaság titoktartási
kötelezettsége az Ügyfél személyazonosságára is kiterjed.
7.1.2. A Társaság megbízásokat a kereskedési időn belül fogad el. Az üzleti órákat az 1.
melléklet tartalmazza. A kereskedési időn túl érkezett megbízásokat a következő
munkanapon érkezettnek kell tekinteni.
7.1.3. A Társaság a bizományosi tevékenység során az Ügyfél megbízása alapján saját
nevében köt szerződést.
7.2 Bizományosi szerződés típusok
7.2.1. A bizományosi szerződések tárgyuk szerint az alábbiak:
 értékpapírok azonnali vétele és eladása
 értékpapírok határidőre történő vétele és eladása
 értékpapírok vételi és eladási jogának (opciók) vétele és eladása
 áru, illetve áruból képzett származtatott termékek határidőre történő vétele és
eladása valamint az áruk vételi és eladási jogának vétele és eladása (az árutőzsdei
szolgáltatási tevékenység során a Társaság nem köt azonnali eladási, illetve vételi
megbízásokat, illetve fizikai teljesítéssel meghirdetett származékos termékekre csak
ellentétes irányú pozíció nyitásával történő zárással - nem szállítással - történő
teljesítésre (készpénzes teljesítésre) vesz fel megbízást.
7.2.2. Valamennyi megbízásnál az Ügyfélnek kell meghatároznia:
a) az ügylet fajtáját (azonnali, határidős, opciós, vétel vagy eladás),
b) az értékpapír fajtáját (kötvény, részvény, kárpótlási jegy, befektetési jegy,
kincstárjegy, stb.),
c) az eladni vagy vásárolni kívánt értékpapír típusát (bemutatóra vagy névre szóló),
d) a limitárat (befektetési jegynél, részvénynél, kárpótlási jegynél Ft/db; kincstárjegynél,
kötvénynél % vagy Ft/db; opciónál a kívánt ár illetve árfolyam megjelöléssel),
e) opciós illetve határidős ügyletnél az opció fajtáját (vételi, eladási),
f) az opciós díjat,
g) a megbízás határidejét.
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7.2.3. Egy megbízás csak egynemű értékpapírokra vonatkozhat, különböző értékpapírokra a
Társaság egyedi megbízásokat fogad el.
7.2.4. Az értékpapír bizományi szerződés tartalmazza:
a) a szerződő felek megnevezését és lakcímét (székhelyét),
b) az ügylet fajtájának megjelölése,
c) az ügylet tárgyának pontos megjelölését (az eladni vagy venni kívánt értékpapír
megnevezését, mennyiségét és címletét),
d) a megbízás időtartamát, amely lehet eseti, vagy szólhat meghatározott időtartama,
e) az ár vagy hozam megjelölését,
f) az Üzletfelet terhelő díj, jutalék és költségek megjelölését, illetve azok számítási
módját, továbbá az Üzletféllel való elszámolás módját.
7.2.5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Valamennyi áru bizományi ügyletnél az Ügyfélnek kell meghatároznia:
az ügylet fajtáját (határidős, opciós, vétel vagy eladás),
az áru, illetve áruból képzett származtatott termékek megnevezését, mennyiségét,
a limitárat (opciónál a kívánt ár illetve árfolyam megjelöléssel),
opciós illetve határidős ügyletnél az opció fajtáját (vételi, eladási),
határidős ügyletnél illetve opciónál az ügylet határidejét (lejáratát),
az opciós díjat,
a megbízás határidejét.

7.2.6. Árura illetve áruból képzett származtatott termékre vonatkozóan egy megbízás csak
egynemű termékre vonatkozhat, különböző termékekre a Társaság egyedi megbízásokat
fogad el.
7.2.7. Árura illetve áruból képzett származtatott termékre vonatkozóan a bizományi
szerződés tartalmazza:
a) a szerződő felek megnevezését és lakcímét (székhelyét)
b) az ügylet fajtájának megjelölése
c) az ügylet tárgyának pontos megjelölését (az eladni vagy venni kívánt áru illetve áruból
képzett származtatott termék megnevezését, mennyiségét)
d) a megbízás időtartamát, amely lehet eseti, vagy szólhat meghatározott időtartama
e) az ár megjelölését
f) az Üzletfelet terhelő díj, jutalék és költségek megjelölését, illetve azok számítási
módját, továbbá az Üzletféllel való elszámolás módját.
7.3 A megbízások teljesítése
7.3.1. A Társaság a hozzá beérkező megbízásokat a beérkezések sorrendjében teljesíti. A
nyilvántartási szabályok és a számítógépes iktatási rend miatt kizárt annak a lehetősége,
hogy azonos időpontban érkezzen megbízás azonos értékpapír vételére vagy eladására.
Amennyiben a technikai feltételek megváltozása miatt ez az eset mégis bekövetkezne, úgy
fentiek szerint a megbízásokat együtt kísérli meg teljesíteni.
7.3.2. Megbízást a Társaság akkor fogad el:
 ha az Ügyfél és a Társaság között keretjellegű bizományosi szerződés van
érvényben,
 ha az munkanapon az üzleti órák alatt érkezik, és
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 ha abban megfelelő mennyiségű információ szerepel az üzletkötéshez (7.2.2.),
illetve egyértelműen megállapítható az, hogy az így adott megbízás attól származik,
aki Ügyfélként azonosította magát.
A Társaság általában rögzítésre alkalmas vonalon fogad el megbízást.
A nem rögzített telefonon vagy szóban adott, továbbá a fenti kritériumoknak nem
megfelelő megbízást a Társaság visszautasíthatja.
Azokat a megbízásokat, amelyek nem rögzített telefonra érkeznek, a Társaság megkísérli
rögzített telefonon visszaigazolni legkésőbb a teljesítés visszaigazolásának időpontjáig vagy
azzal egyidőben.
A Társaság a telefonon adott megbízást a "Napi megbízás visszaigazoló lap"-ra
felvezeti, a felvezetéssel a szerződés létrejön, feltéve, hogy a 7.3.4. pontban rögzített feltétel
fennáll. Vitás esetben, rögzített megbízás hiányában, a "Napi megbízás visszaigazoló lap"-on
szereplő adatok az irányadóak.
A telefaxon adott megbízás esetén a szerződés a telefax üzenet Társasághoz való
megérkezésével létrejön, feltéve, hogy a 7.3.4. pontban rögzített feltétel fennáll.
A telefonon, telefaxon adott megbízás elfogadását – létrejöttét – a Társaság a
lehetőségekhez képest legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy munkanapon belül telefaxon
vagy rögzített telefonvonalon visszaigazolja, és a megbízásról a 6.20.2. pontban foglaltak
szerint tájékoztatja az ügyfelet.
Jelen levő Ügyfél szóban adott megbízásáról a Társaság haladéktalanul kötjegyet
állít ki, melyet az ügyfél aláír. A megbízás a kötjegy aláírásával jön létre. Ebben az esetben a
visszaigazolás a kötjegyen, vagy rögzített telefonvonalon történik.
A Társaság a telefonon adott megbízásról készített hangfelvételt az írásba foglalásig, de
legfeljebb 6 évig megőrzi.
A hangfelvételhez az alábbi valamint az általuk felhatalmazott személyek férhetnek
hozzá:
 vezérigazgató,
 vezérigazgató-helyettes,
 kereskedelmi igazgató,
 kockázatkezelési igazgató,
 informatikai igazgató,
 belső ellenőr,
 a Felügyelet,
 az Ügyfél.
Ha az ügyfél nem adja meg a megbízás időtartamát, akkor az ajánlatot aznapi
megbízásnak kell minősíteni.
7.3.3. Ha a megbízás beérkezése és a megbízás tárgyát képező eszköz piacának zárási
időpontja között 30 percnél kevesebb idő áll rendelkezésre, a Társaság nem vállal
felelősséget, hogy elfogadja aznapi megbízásnak.
7.3.4. A bizományosi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy az Ügyfél a bizományosi
szerződés tárgyát képező pénzt vagy pénzügyi eszközt a Társaságnál letétbe helyezze,
vagy azokat más módon korlátozás nélkül a Társaság rendelkezésére bocsássa. A nyomdai
úton előállított részvényeket a Társaság - az átadást megelőzően az értékpapír hátoldalára
Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 35/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

vezetett- üres forgatmánnyal veszi át. Amennyiben más letétkezelésre jogosított
szervezetnél van az értékpapír elhelyezve, az Ügyfél köteles a letéti szerződést vagy az
értékpapírok letéti igazoló jegyét (bizonylatát) a Társaságnak átadni, valamint köteles
csatolni a letéteményes nyilatkozatát arról, hogy a megbízás céljára a letéteményes zárolta
az értékpapírokat, és a zárlat csak a Társaság engedélyével oldható fel. Külön
megállapodás keretében a Társaság a fentiektől eltérő biztosítékot is elfogadhat.
Amennyiben az Ügyfél a megbízás fedezeteként egyéb, a megbízás tárgyától vagy
devizanemétől eltérő fedezettel rendelkezik, a Társaság jogosult ezen fedezeteket is
felhasználni, a megbízás teljesítéséhez szükséges módon és mértékig. Az ehhez
szükséges átváltási vagy értékesítési költségeket az Ügyfél mindenkor vállalja.
7.3.5. Az átvett értékeket a Társaság letétként kezeli, azokat a megbízástól eltérő célra nem
használja, illetve nem használhatja fel, nem terhelheti meg, nem kölcsönözheti, saját
céljára más módon átmenetileg sem használhatja, kivéve, ha ahhoz az Ügyfél írásban
hozzájárult, megjelölve a megterhelhető, kölcsönözhető, illetve egyéb módon
felhasználható eszközöket. A letétbe helyezett pénz után a Társaság kamatot nem fizet.
7.3.6. Az eladásra vonatkozó megbízás érvényességének időtartama alatt a letétben lévő
értékpapírokat az Ügyfél a letétből nem szabadíthatja fel, nem idegenítheti el, továbbá
semmilyen formában nem terhelheti meg.
7.3.7. A bizományi szerződés létrejöttének feltétele, hogy az Ügyfél vállalja a Társaság
díjának vagy jutalékának a konkrét szerződés szerinti módon történő megfizetését.
7.3.8. A megbízás teljesítésének mindazon részletkérdéseiben, amelyekre az Ügyfél nem
adott külön utasítást (pl.: tőzsdei teljesítés pontos időpontja, stb.), a Társaság a
Végrehajtási politika szerint jogosult eljárni.
7.3.9. A Társaság köteles értesíteni az Ügyfelet:
 ha a megbízás a körülmények megváltozása folytán a jövőben már semmiképpen
sem teljesíthető, (pl. vis major)
 ha a körülmények megváltozása folytán a megbízás csak harmadik személy
közreműködésével teljesíthető és harmadik személy bevonásának lehetőségét a
konkrét szerződésben nem rögzítették.
7.3.10. Az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban (levélben,
telefaxon, ,e-mail-en,
szkennelve), illetve rögzített telefonon értesíteni a Társaságot, ha a megbízással
kapcsolatban a körülmények megváltozása folytán új feltételeket kíván megállapítani.
7.3.11. A teljesítés során a Társaság az Ügyfél által megadott feltételek alapján a legelső
alkalommal a legelőnyösebb feltételek szerint teljesít.
7.4 A szerződés módosítása
7.4.1. Az Ügyfél a korábban adott megbízást az üzleti órák alatt módosíthatja. Amennyiben
a módosítás nem igényli a letétbe helyezett pénzösszeg vagy értékpapír-állomány
növelését, a Társaság a bizományosi szerződéshez kapcsolódó módosítást elfogadja.
Minden olyan módosítás, mely a letéti kötelezettséget az Ügyfél terhére növeli, új
megbízást jelent, s elfogadása az új megbízások szabályai szerint történik.
7.4.2. Az Ügyfél adhat olyan megbízást is, melyben a módosítás lehetőségét a módosítható
paraméterek kifejezett megjelölésével a Társaság hatáskörébe utalja. Ez esetben a
Társaság az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva az Ügyfél megkérdezése nélkül, saját
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belátása szerint dönthet a módosításról, ha az ügyletet az eredeti feltételek szerint nem
sikerül teljesíteni. Ilyen esetben utólagos reklamációnak nincs helye.
7.4.3. Az Ügyfél a megbízás visszavonása esetén köteles helytállni azokért a
kötelezettségekért, amelyeket a Társaság a szerződés alapján már elvállalt.
7.4.4. A teljesítés esetét kivéve felmondás nélkül szűnik meg a szerződés abban az esetben,
ha:
 a megbízás teljesítésére adott határidő eredménytelenül eltelt, és az Ügyfél a
teljesítési határidőt nem hosszabbította meg,
 természetes személy Ügyfél meghal, cselekvőképtelenné vagy korlátozottan
cselekvőképessé válik, vagy a jogi személy Ügyfél jogutód nélkül megszűnik, és
erről a Társaságot hitelt érdemlően értesítik,
 jogszabályi változás, vis major vagy egyéb hasonló körülmény folytán a megbízás
lehetetlenül.
7.5 Tőzsdei ügyletek
7.5.1. Tőzsdei ügyletnek minősülnek azon ügyletek, melyeket a tőzsdei kereskedési
rendszeren keresztül, a kereskedésre nyitva álló idő alatt a tőzsdén jegyzett vagy
forgalmazott (tőzsdére bevezetett) értékpapírokra köt a Társaság az Ügyfél vételi vagy
eladási megbízása alapján.
7.5.2. A tőzsdére bevezetett értékpapírokra vonatkozó megbízást a Társaság köteles
elfogadni, kivéve ha - általa megállapíthatóan - a megbízás bennfentes kereskedésre szól,
manipulációs jellegű, illetőleg vélhetően bűncselekmény elkövetésével van
összefüggésben. Erről a körülményről a Társaság az Ügyfelet tájékoztatja. A tőzsdére
bevezetett értékpapírokra vonatkozó elfogadott megbízást a Társaság általában a tőzsdei
forgalomban teljesítheti, illetve tőzsdetagsággal rendelkező megbízottja útján
teljesíttetheti. Amennyiben azt jogszabály nem tiltja a megbízást saját számláról is
teljesítheti.
7.5.3. A Társaságot a tőzsdei ügyletkötésben tőzsdén bejegyzett üzletkötője képviseli.
7.5.4. A tőzsdén csak korlátozásoktól mentes a forgalomképes papírra köthető ügylet.
7.5.5. Egy tőzsdei ügylet csak egyfajta értékpapírra vonatkozhat, ezért többféle értékpapírra
vonatkozó megbízást a Társaság több, önálló megbízásként fogad el és teljesít.
7.5.6. Ha az Ügyfél a megbízás során kifejezetten ki nem zárja, a Társaság a megbízásban
foglalt limitár keretei között jogosult mennyiségi résztejesítésre a díj összegének arányos
csökkentése mellett.
7.6 A tőzsdén szokásos ajánlattételi módok
7.6.1. Fix árfolyamra szóló saját ajánlat csak az ajánlatban rögzített árfolyamon, az ajánlat
időpontjában vehető igénybe.
7.6.2. Fix árfolyamra szóló spot ajánlat az ajánlatban rögzített árfolyamon, de visszavonásig
bármikor igénybe vehető.
7.6.3. Azonnali adásvételi megbízás, melyben a Társaság vállalja, hogy a megadott
limitárnál nem kedvezőtlenebb áron azonnali teljesítésre köt ügyletet.
7.6.4. Határidős adásvételi megbízás, melyben a Társaság vállalja, hogy a megadott
limitárnál nem kedvezőtlenebb áron a megadott határidőben való teljesítésre köt ügyletet.
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A határidő nem haladhatja meg a megbízást követő első határidős naptól számított 12
hónapot.
7.6.5. Opciós jog vételi megbízása esetén a Társaság vállalja, hogy Ügyfele számára a
megbízásban meghatározott feltételeknek megfelelően és megadott határidős napon vagy
napig terjedő időszak alatt érvényesíthető értékpapír vételére vagy eladására irányuló
jogot vásárol.
7.6.6. Opciós jog vételi megbízás teljesítése esetén az Ügyfélnek a jog érvényesítését a
határidőt megelőző munkanapon írásban - opciós érvényesítési árnak megfelelő összeg
vagy értékpapír egyidejű elhelyezése mellett - be kell jelenteni. Amennyiben az Ügyfél a
letétbe-helyezési követelménynek a fenti határidőig nem tesz eleget, az írásbeli
bejelentéstől függetlenül opciós jogát és a már kifizetett opciós díjat elveszti.
7.6.7. Opciós jog engedményezési (eladási) megbízás esetén a Társaság vállalja, hogy az
Ügyfele által a megbízásban meghatározott feltételeknek megfelelően és megadott
határidős napon vagy napig terjedő időszak alatt érvényesíthető értékpapír vételére vagy
eladására irányuló jogot alapít harmadik személy javára. Vételi opció kiírása esetén az
opcióban meghatározott vételár ellenértékét az opció határidejének lejáratáig letétbe kell
helyezni.
7.6.8. Megvásárolt opciós jog eladási megbízás esetén a Társaság vállalja, hogy a korábban
megvásárolt opciós jogot az opciós joggal rendelkező Ügyfele által meghatározott áron
eladja. A megbízás előfeltétele, hogy az opciós jog feletti rendelkezési jogot igazoló
okiratot (vételére vonatkozó megbízást és annak a forgalmazó által történő
visszaigazolását) az Ügyfél letétbe helyezze a Társaságnál és olyan átruházható
nyilatkozatot mellékeljen, amelyen a kedvezményezett nevét üresen hagyja, továbbá
felhatalmazza a Társaságot, hogy a leendő kedvezményezett részére e nyilatkozatot
átruházza.
7.6.9. A tőzsdén teljesítendő megbízásokra a tőzsdei szabályzatok az irányadók, melynek
betartása és betartatása a Társaságra, mint tőzsdetagra kötelező.
7.6.10. A tőzsdei üzletkötés elszámolása a KELER közreműködésével legkorábban a tőzsdei
üzletkötést követő 3. munkanapon történik meg. A tőzsdei ügyletek teljesítéséhez
szükséges értékpapírokat ennek megfelelően a Társaság a KELER-nél helyezi el. Az
értéktári gyűjtőelvű tárolás folytán a Társaság kizárja a felelősséget arra nézve, hogy
kiszállítás esetén a beszolgáltatott értékpapírokkal egyező sorszámú értékpapírok
kiadására kerül sor, szavatol ugyanakkor azért, hogy a címletérték a letett értékpapírokkal
egyezően kerül kiadásra.
7.7 A tőzsde látogatása az ügyfél számára
7.7.1. A tőzsdei kereskedés változása miatt a kereskedés már nem tekinthető meg a BÉT
épületében.
7.8 Befektetési jegyek értékesítése keretszerződés alapján
A Társaság az Üzletszabályzat mellékletében szereplő keretszerződések alapján, a
keretszerződésekben meghatározott feltételek szerint eljárva, az Ügyfél által vállalt befizetési
ütemezés, vállalt befizetett összeg és vállalt befizetésszám alapján rendszeres befektetési jegy
értékesítést végez a keretszerződéssel rendelkező ügyfelek részére. A Keretszerződésekhez
tartozó, mellékletben lévő Kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmazza az Ügyfelet esetlegesen
terhelő kockázatok ismertetését.
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A nem a keretszerződés alapján történő befektetési jegy értékesítés az Üzletszabályzat 7.2.
pontjánál található.
7.9 Külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírok adásvételének lebonyolítása
Megbízási keretszerződéssel rendelkező ügyfelek részére
A Társaság az Üzletszabályzat BSZ-15/22 sz. mellékletében szereplő keretszerződés alapján,
a keretszerződésben meghatározott feltételek szerint eljárva vállalja külföldi kibocsátású
kollektív befektetési értékpapírok adásvételének lebonyolítását, a keretszerződést megkötő
Ügyfelek egyedi megbízásai alapján.
7.10

A bizományosi megbízás teljesítésének elszámolása

7.10.1. A bizományosi megbízás alapján létrejött ügylet megkötésével a letétbe helyezett
értékpapír / vételár tulajdonjoga a Vevőre / Eladóra száll át.
7.10.2. A szerződés megkötéséről a Társaság az Ügyfelet haladéktalanul telefonon,
elektronikusan vagy telefaxon értesíti.
7.10.3. Az ügyletkötést követően az adott piacon meghatározott elszámolás napján, a
Társaság az Ügyfélnek járó pénzösszeget, illetve az értékpapírt az ügyfél számlájára
jóváírja.
7.10.4. A Társaság nem vállal felelősséget a 3 napos teljesítési határidőért, ha a megkötött
ügylet alapján az értékpapírok jóváírása a Társaság hibáján kívüli okból később
következik be, nem felel továbbá az értékpapír jóváírásáért, ha tőzsdei teljesítés esetén a
késedelem a tőzsdei elszámolásból, tőzsdén kívüli telesítés esetén pedig a Társaság
hibáján kívüli okból következik be.
7.10.5. A Társaság által alkalmazott alapvető készletértékelési elv – a 2000. évi C. tv. 3. § (6)
bekezdés 7. pontja szerint - a FIFO (First In First Out) módszer. A day-trade (napon
belüli) tőzsdei ügyletek nyitó lábának párosítása day-trade (napon belüli) tőzsdei ügylet
záró lábával történik, de több day-trade nyitó és záró tőzsdei ügylet esetén a párosításkor a
FIFO módszer érvényesül.
7.11

A bizományosi megbízás díja

7.11.1. A Társaság a megbízások teljesítéséért bizományosi díjat és költséget számít fel,
amelynek összege az értékpapír adásvételi ügyérték vagy a névérték százalékában van
meghatározva a konkrét szerződésben. A Társaság kis összegű ügyletnél jogosult
minimum díjat megállapítani. Ezt meghaladóan jogosult felszámítani azokat a költségeket,
amelyek a megbízás jellegéből adódóan felmerülnek. Ennek irányösszegét előzetesen kell
a bizományosi szerződésben rögzíteni és a megbízás teljesítésekor tételes elszámolás
alapján kell számlázni az Ügyfél felé. . A Társaság az általa felszámított díjakról Díjtételt
készít, melyet az Üzletszabályzathoz csatol. A Díjtételek tartalmazza az Ügyfeleket
terhelő díjakat és költségeket, az ügyfelek által fizetendő kamatok mértékét (a
továbbiakban a díjak és kamatok együtt: „díjak”) a késedelmi kamatot. Amennyiben az
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Ügyfél befektetési és/vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet vesz igénybe
a Társaságtól, úgy a szolgáltatás igénybevétele azt is jelenti, hogy az Ügyfél vállalja a
Társaság mindenkori díjainak és költségeinek megfizetését. Amennyiben az Ügyfél a
Társaságtól pótlólagos információt kér, illetőleg a számára megküldött dokumentum (pl.:
számlakivonat, adóigazolás stb.) ismételt kiállítását kéri, ennek költségeit a Díjtételek
tartalmazza. Az Ügyfél ilyen dokumentum kiállításának kérése egyben azt is jelenti, hogy
vállalja ennek díjának/költségének megfizetését a Társaság részére.
7.11.2. A bizományosi díj a megbízások teljesítése esetén kerül levonásra, letétbe helyezése
azonban a megbízással egyidejűleg esedékes.
7.11.3. Arra az esetre, ha a bizományosként eljáró Társaság a kikötött árnál kedvezőbben
szerződik, az így jelentkező előny kizárólag a megbízót illeti.
7.11.4. Harmadik személy igénybevétele esetén a konkrét szerződésben kell rögzíteni, hogy ki
viseli az igénybevett harmadik személy költségeit és díját. Amennyiben a Társaság
harmadik személyt az Ügyfél hozzájárulása nélkül vesz igénybe, ennek díját és költségét
csak abban az esetben háríthatja át az Ügyfélre, ha az igénybevétellel az Ügyfelet a
károsodástól óvta meg.
7.11.5. Ha a megbízás teljesítésével kapcsolatban olyan költségek merülnek fel, amelyek
előre nem voltak láthatóak, és ennek mértéke eléri a bizományosi díj 30%-át, a Társaság
köteles a megbízás ily módon történő teljesítése előtt az Ügyféllel egyeztetni a költségek
viselése tárgyában. Amennyiben a fenti százalékot a költségek nem érik el, úgy az Ügyfél
köteles azt a Társaságnak megtéríteni.
7.11.6. A Felek a konkrét bizományosi szerződésben a bizományosi díjat a fentiektől eltérő
módon és összegben is meghatározhatják. A Felek megállapodhatnak
sikerdíj
alkalmazásban is.
7.11.7. A Társaság jogosult a Díjtételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított
Díjtételek a Társaság központ ügyfélszolgálati irodájában való kifüggesztéssel, vagy
egyéb, a Társaság által meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A Társaság a
Díjtételek módosításának tényét a www.budacash.hu internetes honlapokon közzéteszi.
7.11.8. A Társaság jogosult a hatályos díjaitól eltérő, egyedi díjszabást és egyedi költségeket
meghatározni és felszámítani. A kedvezményt a Társaság jogosult bármikor egyoldalúan
visszavonni.
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8.

SZÁMLAVEZETÉS

8.1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitása
8.1.1. A Társaság és hálózati egységei értékpapír- és ügyfélszámlát kérelemre nyitnak.
8.1.2. A számlatulajdonosok természetes személyek (és egyéni vállalkozók), valamint jogi
személyek lehetnek.
a) Számlanyitáskor a Társaság az alábbi adatokat rögzíti: Természetes személy esetén a
számlatulajdonos
 családi és utónevét (születési név),
 házassági nevét (amennyiben van),
 születési helyét, születési idejét,
 édesanyja születéskori családi és utónevét,
 állampolgárságát,
 lakcímét (ami a személyi igazolványban, vagy a lakcímet igazoló hatósági
igazolványban szerepel. Ha nincs cím, akkor “Lakcím nélküli” megjelölést),
 az azonosító okmánya(i) számát(ait), annak (azok) típusát(ait).
 külföldi természetes személy esetében a fentiek közül a (fényképes) azonosító okmány
alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet (ha
van) kell rögzíteni.
 adóazonosító száma, illetve olyan külföldi személy esetében, akinek a bevétele
nemzetközi egyezmény szerint nem adóztatható belföldön, a külföldi illetőség
megjelölése.
b) Jogi személy esetén:
 nevét, rövidített nevét,
 székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének
címét,
 cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb
jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló
határozat számát vagy nyilvántartási számát,
 főtevékenységét
 képviseletére jogosultak nevét és beosztását
 kézbesítési megbízottjának az a) pontban felsorolt azonosítására alkalmas adatait.
8.1.3. Számlanyitáskor az Ügyfélnek a következő okmányokat kell bemutatnia a Társaság
részére:
8.1.3.1.Természetes személy esetében:
 személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem
tartalmazza) vagy
 új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, vagy
 útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá
 adókártya,
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14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági
igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa
Magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy esetén
EU állampolgár minden elismert azonosító okmánya, vagy
fényképes azonosító okmány (útlevél, személyi azonosító igazolvány, ha az
magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély), és
a magyarországi tartózkodási hely (ha van, dokumentum alapján),
Adókártya (ha rendelkezik magyar adókártyával).

Adózási szempontból külföldi illetőségű személy esetében személyazonosításra alkalmas
olyan okirata, melyből állampolgársága megállapítható, továbbá a külföldi illetőség
igazolásaként a nemzetközi szervezet – a külföldi adóhatóság által kiállított okirat hiteles
magyar nyelvű fordítását (illetőségi igazolás). A külföldi illetőséget adóévenként igazolni
kell, akkor is, ha az illetőség a korábban benyújtott illetőségigazolás óta nem változott.

A számlanyitást követően az Ügyfél azonosítását – ha rögzített telefonvonalon érkezik
megbízás - a számlanyitáskor megadott adatok egyezősége alapján kell elvégezni. A
személyesen megjelent Ügyfél személyazonosságát, személyazonosításra alkalmas
hatósági igazolvánnyal - személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, útlevél, 2001.
január 01. után kiállított vagy kártya formátumú vezetői (ha számlanyitáskor átadta és
abból az adatok elektronikusan is rögzítésre kerültek) - tudja igazolni.
8.1.3.2. Jogi személy esetében
 A jogi személy nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy 8.1.3.1
pontban megjelölt okiratai.
 Bejegyzés alatt álló jogi személy esetén a cégbejegyzési kérelem e-aktája és az ennek
benyújtását igazoló digitális tértivevény.
 A társaság harminc napnál nem régebbi cégkivonata;
 Egyéb szervezetek (pl. alapítvány) esetén a harminc napnál nem régebbi,
nyilvántartásba vételről szóló hiteles igazolás, illetve a szervezet nyilvántartott
adatainak hiteles kivonata;





Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta: a cég nevét, a
cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét, a cégjegyzés módját,
valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját tartalmazó, közjegyző által
hitelesített vagy ügyvéd által készített dokumentum.
Előfordulhat, hogy egyszemélyi rendelkezési jogot kér a Számlatulajdonos, ehhez
szükséges az alapítók ilyen irányú rendelkezését igazoló dokumentum /hitelesített és
cégbíróság által befogadott alapító okirat, társasági szerződés, illetve alapszabály.
Egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány.
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Ha a cégképviseletre jogosult vezető megbízását visszavonták, akkor a korábbi vezető
által bejelentett aláírókat mindaddig el kell fogadni, amíg az új vezető másként nem
rendelkezik. Új rendelkezési jogosultság bejelentése esetén új aláírási címpéldányt kell
kérni, valamint az új vezető rendelkezési jogosultságát igazoló okiratot (taggyűlési vagy
közgyűlési határozat stb.).
Az aláírás nyilvántartó kartont egy példányban kell bekérni.
Aláírás, aláírók változása esetén a karton kicserélése szükséges, javítani a
kartonon nem lehet.
Amennyiben a karton lecserélésére kerül sor, illetve újat helyeznek érvénybe, a
régi kartont áthúzással kell érvényteleníteni, és meg kell őrizni az irattartóban.
Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet
azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál
nem régebbi igazolása szükséges. A BUDA-CASH Zrt. jelenleg minden esetben csak
hitelesített fordítással együtt fogadja el a fenti igazolást.
8.1.4. A számlanyitást igénylő ügyféllel számlaszerződést kell kötni. Ha az ügyfél a
jogszabály vagy a társaság által meghatározott, a számlaszerződés, illetve bármely egyéb
szerződés megkötéséhez szükséges adatot nem szolgáltatja, nyilatkozatot nem tesz, vagy
szerződést nem köt meg, a társaság a szerződéskötést megtagadhatja, a jogszabályban
meghatározott esetekben pedig köteles megtagadni. A szerződés lényeges elemeihez
szükséges adatokat az ügyfél által rendelkezésre bocsátott közokiratból kell kitöltetni,
melyhez mellékelni kell az 8.1.3. pontban rögzített igazolásokat.
A számlaszerződést - az előírt feltételek együttes megléte esetén – lehetőleg
azonnal, de legfeljebb az átvételt követő három munkanapon belül meg kell kötni. A
számlaszerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha azt mindkét fél ellátta cégszerű
aláírásával.
A számla technikai működésének kezdési időpontját a szerződésben rögzíteni kell.
A megbízások teljesítéséhez szükséges még azzal egy időben az aláírás-nyilvántartó
karton érvénybe helyezése.
A szerződést a Társaság nevében cégszerűen kell aláírni. A számlatulajdonos
aláírását illetően a következő szabályok érvényesek:
 ha a jövőbeni számlatulajdonos jogi személy szervezet, akkor a cégkivonatból
(egyéb, bíróságnál vagy hatóságnál nyilvántartott adatok kivonatából) kell
megállapítani, hogy hogyan rendelkeztek az alapítók a képviselet felől. A
képviselettel megbízott/ak/nak kell a szerződést aláírni/uk/. Jogi személy esetében –
ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, illetve a számlaszerződésben a felek
másképpen nem állapodtak meg – két képviseleti joggal rendelkező személy
aláírása szükséges (aláírási címpéldánnyal összehasonlítva).
 önkormányzat esetén a polgármester a testület képviselője.
A szerződés egy példányát át kell adni az ügyfélnek, a Társaságnál maradó
példányt a felsorolt okmányokkal, az ügyfél számlaszámának feltüntetésével,
ügyfelenként külön irattartóban kell megőrizni.
Az ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni az arra a személyre
vonatkozóan, akinek az érdekében ügyleti megbízást ad, illetve aki az ügyleti megbízás során
létrejött vagyoni előny felett utasítási, kapcsolt vállalkozási, megbízási, meghatalmazási,
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vagyonkezelési vagy
vonatkozó nyilatkozat
tényleges tulajdonosi
tulajdonos személye
személytől.

egyéb jogviszony alapján rendelkezhet. A tényleges tulajdonosra
általános érvénnyel is megtehető azzal, hogy az Ügyfél köteles eseti
nyilatkozatot is tenni, ha az adott megbízás esetében a tényleges
eltér az általános tényleges tulajdonosi nyilatkozatban megjelölt

Ha az Ügyféllel kötött szerződés fennállása alatt a Társaságnak bármikor kétsége merül fel a
tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Társaság minden további szerződés
megkötését, illetve megbízás teljesítését megtagadja addig, amíg az Ügyfél nem tesz eleget a
Társaság írásbeli nyilatkozattételre szóló felhívásának. A nyilatkozattétel elmulasztásával
összefüggésben keletkezett károkat az Ügyfél viseli.
8.1.5. Az elektronikus úton történő számlanyitás és szerződéskötés különös szabályai
A Társaság lehetővé teszi a leendő ügyfelei számára az általa meghatározott szerződések
elektronikus úton történő megkötését.
A szerződéskötés feltételei és folyamata:
A társaság az erre a célra rendszeresített internetes felületen biztosítja a leendő ügyfél
regisztrációját, amely magában foglalja a számlanyitáshoz szükséges adatok rögzítését és
dokumentumok feltöltését.
A sikeres regisztrációt követően a Társaság elérhetővé teszi a leendő ügyfél számára az általa
megkötni kívánt szerződéseket.
A szerződések elektronikus úton történő elfogadásával a leendő ügyfél ajánlatot tesz a
Társaság felé ezen szerződések megkötésére; az ajánlat beérkezését a Társaság haladéktalanul
visszaigazolja.
A fentieket követően a Társaság megkísérli a leendő ügyfél azonosítását. Az azonosítás
történhet a leendő ügyfél által a regisztráció során esetlegesen megjelölt, a Pmt. szerinti
igazolt fizetési számláját vezető pénzügyi szolgáltató megkeresésével, vagy a leendő ügyfél
személyes megjelenése során alkalmazott azonosítási eljárással.
A sikeres azonosítást követően a Társaság elektronikus úton küldi meg a szerződéskötésre
vonatkozó jognyilatkozatát az Ügyfélnek. A Felek között ezen nyilatkozat elküldésével
jönnek létre a szerződések.
Az igazolt fizetési számlát vezető pénzügyi szolgáltató megkeresésével azonosított Ügyfél
számlája az Ügyfél Társaságnál történő személyes megjelenéséig a Pmt. szerinti korlátozás
alá esik.
8.1.6. Egyéb rendelkezések
A Társaság az Ügyféltől, Képviselőtől, Meghatalmazottól csak azután fogad el megbízást, ha
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azonosítása már megtörtént.
Az Ügyfél köteles az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott Azonosító adatokban bekövetkezett
bármely változásról a Társaságot haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 banki munkanapon
belül értesíteni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, az
ezzel összefüggésben keletkezett károkat az Ügyfél viseli.
A Társaságnak jogában áll az ügyfél-átvilágítást vagy annak kiegészítését bármikor elvégezni. A
Társaság köteles megtagadni a szerződés megkötését, illetve a pénzügyi művelet végrehajtását, ha az
Ügyfél, illetve a Képviselő vagy Meghatalmazott a jogszabályban meghatározott személyi azonosító
okmányokat nem mutatja be, vagy az okiratokat szerződéskötéskor nem bocsátja a Társaság
rendelkezésére, illetve az Azonosítást más módon megakadályozza, vagy nem tesz a tényleges
tulajdonosra vonatkozóan nyilatkozatot vagy a Társaság felhívására ismételt tulajdonosi nyilatkozatot.
Az Ügyfél a megnyitott számlái feletti rendelkezési jogosultságra általa meghatalmazott és a
számlaszerződés mellékletét képező formanyomtatványban bejelentett képviselő, vagy a
meghatalmazott személyében beállott változást haladéktalanul köteles bejelenteni. Az ennek
elmulasztásából származó jogkövetkezményért, illetve kárért az Ügyfél felel.
A Társaság nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének jogkövetkezményeiért,
amelynek hamis vagy hamisított voltát megfelelő gondosság tanúsítása mellett sem lehetett felismerni.
Az ügyfél az adataiban történt változásokat a Társaságnál bejelentett telefonszám kivételével írásban,
aláírva a „Módosítási adatlap” postán, faxon, emailben (szkennelve) megküldésével is bejelentheti a
Társaságnak. A Módosítási adatlap letölthető a Társaság honlapjáról (www.budacash.hu). A
személyes bejelentés kivételével a Társaság az adatokat kizárólag az Ügyfél rögzített telefonon történt
visszaigazolása után módosítja.

8.2 Értékpapírszámla- és Ügyfélszámla vezetés
8.2.1. Az értékpapírszámla számlaszerződéssel jön létre, amelyben a Társaság
kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a számlatulajdonos tulajdonában álló értékpapírt
nyilvántartja és kezeli, a szabályszerű rendelkezéseket teljesíti, valamint a számlán történő
jóváírásról, terhelésről és a számla egyenlegéről értesítést küld. A Társaság az Ügyfelének
értékpapír-fajtánként értékpapír-számlát vezet.
8.2.2. Az Ügyfélszámla (Tpt. 5. § (1) bekezdés 130. pont) az Ügyfél pénzeszközeinek
nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei szolgáltató által
vezetett számla, Az Ügyfélszámla nyitásra és kezelésre vonatkozó szabályokat külön
jogszabály állapítja meg ( 284/2001 (XII.26.) Korm. rendelet). Az Ügyfélnek vezetett
olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az
értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére
adott megbízások lebonyolítására szolgál. A Társaság ügyfélszámlán tartja nyilván az
Ügyfelét megillető bevételt, és a számláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetéseket. Az
ügyfélszámláról a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás igénybevételéből vagy
értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó összeg bankszámlára vagy
ügyfélszámlára utalható.
8.2.3. Az értékpapírszámla tartalmazza
 a számla számát és elnevezését
 a számlatulajdonos nevét, címét
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 az értékpapírt és mennyiségét
 az értékpapír zárolására való utasítást
Az ügyfélszámla tartalmazza
 a számla számát és elnevezését
 a számlatulajdonos nevét, címét
 az Ügyfelet megillető pénzösszeget
 az pénzösszeg zárolására való utasítást
Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoport),
jelige vagy bármely más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utasítás.
8.2.4. Az értékpapír- és ügyfélszámlán végrehajtott műveletekről a Társaság az Ügyfél
kérésére számlakivonatot állít ki, és azt az Ügyfélnek első alkalommal térítésmentesen
megküldi. A számlakivonat az instrumentumok tulajdonjogát harmadik személyek felé a
kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A kivonat nem ruházható át és nem lehet
engedményezés tárgya.
8.2.5. A Társaság – a 8.2.4. bekezdés rendelkezésein túl, havi rendszerességgel
számlakivonatot juttat el Ügyfeleinek az időszaki számlajóváírásokról és -terhelésekről,
valamint az időszak végi egyenlegről. A számlakivonat a hónap utolsó napjára
vonatkozóan igazolja az instrumentumok tulajdonjogát. A kivonat kiállításának időpontja
és elküldése a tárgyhót követő hónap 15-ig esedékes. A számlakivonat eljuttatásának
szokásos módja elektronikus formában történik az Ügyfélkapun keresztül, az Ügyfél
kérésére azonban az értesítés történhet postai levélben is. A számlakivonat kiállításának és
megküldésének díja az aktuális kondíciós listában található.
8.2.6. A Társaság, az Ügyfél értékpapírszámláin nyilvántartott értékpapírok adásvétele során
keletkező nyereségek után adókötelezettségének a mindenkori adójogszabályok
figyelembevételével tesz eleget.
8.2.7. A számla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az általa írásban
felhatalmazott személy jogosult.
8.2.8. Ha a számla tulajdonosa csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt
áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a
végelszámoló jogosult. A vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét,
kirendelését, kijelölését a számlatulajdonos köteles a Társaságnak bejelenteni.
8.2.9. A Társaság zárolt értékpapír-alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet
jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt
megillető jog terhel. Az alszámlán a zárolás jogcímét a Társaság köteles feltüntetni. A
zárolt számla kivonatát a Társaság megküldi a számlatulajdonosnak, illetve a zárolás
jogosultjának. A zárolást feloldani csak abban az esetben lehetséges, ha az arra okot adó
körülmény megszűnt. A feloldáskor az értékpapírt a Társaság visszavezeti a
számlatulajdonos értékpapír-számlájára, illetve az esetleges új tulajdonos által megjelölt
értékpapír-számlára.
8.2.10. Az értékpapír- és ügyfélszámla-szerződést az Ügyfél bármikor felmondhatja, a
felmondás azonban csak írásban és csak akkor érvényes, ha - a Társaság költségeinek
elszámolását követően - a számlának követel, vagy nullás egyenlege van (az ügyfélnek
rendelkeznie kell a követel egyenleg átutalásáról). A Társaság a szerződést 30 napi
felmondási határidővel akkor szünteti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy az Ügyfél a
számlavezetéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét nem teljesíti ismételt felszólítás
ellenére sem. A felmondással egyidejűleg a Társaság felhívja az Ügyfelet, hogy jelölje
meg az új számlavezetőt. A felmondás csak írásban érvényes. Az értékpapír- és
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ügyfélszámla szerződés abban az esetben is megszűnik, ha a számla egyenlege 0 – a
Társaság által felszámított számlavezetési díj figyelembevétele nélkül -, és 12 hónapon
keresztül a számlán semmilyen forgalom nem realizálódik.
8.3 Értékpapír- és Ügyfélszámla forgalom
8.3.1. A Társaság az Értékpapír- és Ügyfél számlán az alábbi esetekben ír jóvá
értékpapírokat, ill. pénzeszközöket:
Értékpapírszámlán történő jóváírás







amennyiben a Társaságnak az Ügyfél által
adott vételi megbízást a Társaság teljesítette,
másik
értékpapír-forgalmazó,
vagy
pénzintézettől
érkezett
transzfer
eredményeként, amennyiben a jogosult és az
Értékpapír- és Ügyfélszámla tulajdonos adatai
megegyeznek,
a Társaságnál nyilvános forgalomba hozatal
útján történő jegyzéssel, vagy

Ügyfélszámlán történő jóváírás



az Ügyfélszámlára történő pénztári befizetés,
illetve átutalás esetén,
az Ügyfél által a Társaságnak adott eladási
megbízás teljesítésével,



határidős pozíciók
elszámolása alapján,



Az Értékpapírszámlán lévő értékpapírokból
származó osztalék, illetve kamat esedékessé
válása, és a Társasághoz történő beérkezése
alapján
Az
értékpapírszámlán
lévő,
lejárattal
rendelkező értékpapírok lejáratakor, a lejárati
összeg Társasághoz történő beérkezése
alapján.

az
értékpapírok
fizikai
átvételével, 
amennyiben az Ügyfél hitelt érdemlően
igazolja
az
értékpapírok
tulajdonba
kerülésének adatait.

napi

árkülönbözet-

8.3.2. Az Értékpapír- és Ügyfélszámla megterhelése az alábbi esetekben történik meg:
Értékpapírszámlán történő terhelés





az Ügyfél által a Társaságnak adott eladási 
megbízás teljesítésével,
a Társaságnak az Ügyfél által adott transzfer 
megbízással,
az értékpapírok fizikai felvételével,

az értékpapír kibocsátójának jogutód nélküli 
megszűnésével.

Ügyfélszámlán történő terhelés
amennyiben a Társaságnak az Ügyfél által
adott vételi megbízást a Társaság teljesítette,
az Ügyfélszámláról történő pénztári kifizetés,
átutalás esetén,
a Társaságnak járó szerződés szerinti,
tranzakciós, számlavezetési és egyéb díjak
levonásakor,
határidős pozíciók napi árkülönbözetelszámolása alapján.

A társaság a Díjtételekben szereplő díjakkal jogosult az ügyfélszámlát megterhelni.
Amennyiben az ügyfélszámlán nem áll rendelkezésre elegendő fedezet, azaz a terhelést
követően az ügyfélszámla tartozást mutat, a Társaság jogosult a tartozás behajtására. Az
értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszközök óvadékként biztosítékul szolgálnak az
ügyfél tartozásainak érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben jogosult az eszközök
kényszerértékesítésére és követelésének a befolyt összegekből történő kielégítésére.
8.3.3. Átutalási és transzfer megbízást csak a számlatulajdonos, vagy az Értékpapír- és
Ügyfélszámla Aláírási és Rendelkezési Jog Bejelentő kartonon meghatalmazott személy
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által írásban történő utalási megbízás esetén teljesít a Társaság.
Amennyiben
nem
személyesen adja le az Ügyfél a megbízást a fiókirodában, úgy az Ügyfél tudomásul veszi,
hogy az átutalási, illetve transzfer megbízás beérkezését követően a Társaság a megbízás
megerősítése céljából a számla felett rendelkezni jogosult személlyel – az Aláírási és
Rendelkezési Jog Bejelentő Kartonon feltüntetett telefonszámon – felveszi a kapcsolatot,
és a megbízást kizárólag a sikeres kapcsolatfelvételt, illetve megerősítést követően hajtja
végre. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Társaságot nem terheli felelősség az abból
eredő esetleges károkért, hogy az Ügyfél a bejelentett telefonszám megváltozását a
Társaságnak nem jelentette be, valamint azért sem, ha az említett kapcsolatfelvétel az
Ügyfél oldalán fennálló technikai ok miatt nem, vagy csak késedelemmel lehetséges, és
emiatt a megbízás teljesítése nem vagy csak késedelmesen történik meg.
8.4 Nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetése
A Társaság természetes személy ügyfeleinek számára az Ügyfél pénzeszközeinek és
értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és
értékpapír forgalmának lebonyolítására a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi
CLVI. törvény (Nyesz tv.) alapján forintban vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát,
és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát (együttesen: nyugdíj-előtakarékossági
számlák) nyit és vezet.
A Társaság és hálózati egységei nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát és nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlát kérelemre nyitnak.
A számlanyitáshoz szükséges alapvető adatokat az ügyfélnek a számlanyitáskor közölnie kell:
az adatok megegyeznek jelen Üzletszabályzat 8.1.4.1. pontjában foglaltakkal. A nyugdíjelőtakarékossági számlákkal kapcsolatos feltételeket a Társaság Üzletszabályzatának BSZ15/25. és BSZ-15/26. sz. mellékletében szereplő szerződések és mellékleteik tartalmazzák
8.5 Tartós befektetési számla
A Társaság természetes személy ügyfeleinek számára az Ügyfél pénzeszközeinek és
értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és
értékpapír forgalmának lebonyolítására az Szja. törvény 67/B § paragrafus alapján vezetett
tartós befektetési pénzszámlát, és tartós befektetési értékpapírszámlát (együttesen: tartós
befektetési számlák) nyit és vezet, a BSZ-15/39. sz. mellékletében szereplő szerződés
megkötése esetén.
A törvény által meghatározott és a Társaságunknál egyébként forgalmazott tartós befektetési
számlán forgatható pénzügyi eszközök közül a Társaság kizárja a származtatott termékek
körét.
Az Szja törvény 67/B. § (11)-(13) bekezdése szerinti lekötési átutalást a Társaság csak az
átadó befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet által kiállított lekötési igazolás 3 munkanapon
belüli bemutatása esetén, és a Társasággal kötött tartós befektetési számla vezetésére kötött
szerződés alapján fogad el, ellenkező esetben a lekötési átutalást az ügyfél részére vezetett
ügyfélszámlára (szabad számlára) érkezteti, vagy ennek hiányában visszautalja az átadó
intézménynek.
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Lekötési átutalást kezdeményező ügyfél kötelessége tájékozódni az utalást fogadó
intézménynél a pénzügyi eszköz fogadásának lehetőségéről és amennyiben pénzügyi eszköz
transzferálása nem lehetséges, rendelkeznie a pénzügyi eszközök értékesítéséről.
Tartós befektetési számla megszüntetése a Társaságnál csak a lekötési számlán tartott
pénzügyi eszközök értékesítését követően, pénzösszegben történő elszámolással lehetséges.

9.

AZ ÉRTÉKPAPÍR-LETÉTKEZELŐI TEVÉKENYSÉG

9.1 Értékpapír letétbe helyezése / letétbe vétele, letét megszűntetése
9.1.1. Az értékpapír-letétkezelői tevékenység körében a Társaság az Ügyfél által letétbe
helyezett értékpapírok időleges megőrzését és letéti őrzéshez kapcsolódó kezelését
vállalja.
9.1.2. A Társaság az Ügyfél által letétbe helyezett értékpapírok esetében külön megbízás
alapján vállalja az esedékes kamat, osztalék és törlesztő részlet beszedését.
9.1.3. Az értékpapírok letétbe helyezése / letétbe vétele vagy fizikai átadással, átadás-átvételi
jegyzőkönyvvel és tételes, darabszámra kiterjedő ellenőrzéssel, az Ügyfél értékpapírszámláján való jóváírással, valamint a Letéti szerződés megkötésével történik.
A Társaság a nyomdai úton előállított értékpapír esetében megvizsgálja, hogy
 az alakilag teljes, nem sérült,
 ha a nyomdai úton előállított értékpapír osztalék-, kamat- vagy egyéb szelvénnyel
együtt került előállításra, a beszállított nyomdai úton előállított értékpapír tartalmaz
minden le nem járt, esedékes szelvényt,
 nyilvánosan forgalomba hozott nyomdai úton előállított értékpapír sorszáma a
központi értékpapír-nyilvántartás alapján érvényes-e,
 zárt körben forgalomba hozott nyomdai úton előállított értékpapír nincs-e közjegyzői
letiltás alatt.
9.1.4. A megőrzésre átadott értékpapírokat a Társaság eszközeitől és vagyonától
elkülönítetten kezeli. Azok az Ügyfél tulajdonában maradnak, és nem képezhetik
semmilyen zálog, fedezet, illetve követelés kielégítésének tárgyát a Társaság hitelezői
részéről. Ez azonban nem korlátozza a Társaságnak, mint letéteményesnek azt a jogát,
hogy a letétkezelési díj, illetve költség erejéig az óvadék szabályai szerint kielégítési
jogával éljen.
9.1.5. A megbízás szólhat egyes konkrét értékpapír meghatározott mennyiségének letéti
kezelésére, illetve általában az Ügyfél által letétbe helyezett vagy helyezendő értékpapírok
mennyiségére (keretmegbízás). Ez utóbbi esetben az Ügyfélnek minden kiadásra, illetve
bevételre írásbeli utasítást kell adnia.
9.1.6. Az Ügyfél jogosult a letétkezelői megbízást azonnali hatállyal, a Társaság pedig 15
napos határidővel felmondani.
9.1.7. A letét megszűnése esetén az Ügyfél köteles az értékpapírokat átvenni. Amennyiben a
letét lejáratát követő egy hónapon belül az Ügyfél az értékpapírokat nem veszi át, a
Társaság egy hónapos határidejű írásbeli felszólítást küld. A felszólításban megjelölt
határidő lejártával a Társaság jogosult az értékpapírokat értékesíteni, s a vételárból a
letétkezelési díj, illetve a költségei erejéig magát kielégíteni. A vételár fennmaradó részét
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a Társaság az Ügyfélnek átutalja, illetve posta útján elküldi. A díj az őrzés tényleges
időtartamára jár.
9.2 Az értékpapír letéti megbízás ellenértéke
9.2.1. Az Ügyfél az értékpapírletét után letétkezelési díjat fizet. A letétkezelési díjat a
Társaság a megőrzésre átvett értékpapír névértéke alapján, a Díjjegyzékben foglaltaknak
megfelelően számítja, valamint áthárítja az ezzel kapcsolatosan felmerülő egyedi
költségeket.
9.2.2. A letétkezelési- és letétőrzési díj mértéke és esedékessége a Díjtételek listában
található feltételek szerint kerül felszámításra.
9.2.3. A Társaság az értékpapírok mozgatásáért a Díjtételek listában feltüntetett díjat számít
fel minden olyan esetben, amikor az Ügyfél utasítására az értékpapírt szállítani, harmadik
személy részére átadni kell.
9.2.4. A Társaság az értékpapírok pénztári átvételéért és kiadásáért a Díjtételek listában
feltüntetett díjat számít fel.
9.2.5. Az értékpapír kiszállítási díj felmerüléskor esedékes.
9.2.6. Abban az esetben, ha a Társaság az Ügyfél utasítására az értékpapírok hozamának
(osztalék, kamat, prémium, stb.) beszedését elvégzi, egyszeri inkasszálási díjat érvényesít
a beszedendő összegre vetítve. A díjat a Társaság a beszedendő összeggel szemben
beszámítással érvényesíti. A díj mértékét a Díjjegyzék tartalmazza.

10.

ÉRTÉKPAPÍR FORGALOMBA HOZATAL

10.1

Nyilvános Forgalomba hozatal

10.1.1. Az értékpapír nyilvános forgalomba hozatali tevékenység keretében a Társaság a
kibocsátó Ügyfél megbízása alapján
 közreműködik az értékpapír nyilvános forgalomba hozatala érdekében szükséges
anyagok /tájékoztató, egyéb anyagok/ elkészítésében,
 felajánlja vételre (jegyzésre) a lehetséges vásárlók részére az értékpapírt, a jegyzési
eljárás során az értékpapír megvásárlására szóló megrendeléseket nyilvántartásba
veszi, valamint
 eladja az értékpapírokat.
A nyilvános forgalomba hozatal lebonyolítása a Tpt-ben, illetve egyéb jogszabályokban
meghatározottak alapján történik. A lebonyolítás végrehajtását megelőzően a Társaság
szerződést köt a kibocsátó Ügyféllel.
Amennyiben a Társaság a lebonyolításhoz jegyzési konzorciumot hoz létre, a konzorciumi
tagoknál jegyző ügyfelek jegyzési íven tett nyilatkozata és felhatalmazása alapján - a BudaCash Zrt., mint forgalmazó a jegyzési eljárás lebonyolítása céljából a jegyzés elszámolásáig
ezen ügyfelek számára technikai jellegű ügyfélszámlát nyit, amelyen az általuk lejegyzett
részvényeket nyilvántartja, a jegyzés lezárultával a részvényeket és/vagy a jegyzőt megillető
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fennmaradó pénzösszeget a jegyzés lebonyolításában részt vevő konzorciumi tag számára
visszautalja, majd a fenti ügyfélszámlát megszünteti.
10.2

Zártkörű forgalomba hozatal

10.2.1. Az értékpapír zártkörű forgalomba hozatali tevékenység keretében a Társaság a
kibocsátó Ügyfél megbízása alapján
 közreműködik az értékpapír zártkörű forgalomba hozatala érdekében szükséges
anyagok /információs összeállítás, stb./ elkészítésében,
 felajánlja vételre (jegyzésre) a lehetséges vásárlók részére az értékpapírt, a jegyzési
eljárás során az értékpapír megvásárlására szóló megrendeléseket nyilvántartásba
veszi, valamint
 eladja az értékpapírokat.
A zártkörű forgalomba hozatal lebonyolítása a Tpt-ben, illetve egyéb jogszabályokban
meghatározottak alapján történik. A lebonyolítás végrehajtását megelőzően a Társaság
szerződést köt a kibocsátó Ügyféllel.

11.

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS

11.1.1. A Társaság pénzügyi, befektetés-elemzési, piaci tanácsadással segíti az Ügyfél
gazdálkodását. Befektetési tanácsadás a befektetési eszközre, a tőkepiacra vonatkozó
olyan értékelést is tartalmazó elemzés, javaslat ellenszolgáltatás fejében történő átadása,
amelynek célja, hogy ezek ismeretében az ügyfél olyan döntést hozzon, amely alapján a
saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól
teszi függővé, kockáztatja. Nem számít befektetési tanácsadásnak a nyilvánosság számára
közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés, hirdetés közzététele.
11.1.2. A Társaság - erre vonatkozó megállapodás alapján - az Ügyfél értékpapír-piaci üzleti,
gazdasági döntéseinek megalapozásához szakvéleményt ad, illetve a megvalósítás
lehetőségeit és következményeit feltáró részletes tanulmányt készít, valamint közvetítői
tevékenységével elősegíti annak megvalósulását.
11.1.3. A Társaság bármely ügylet megkötésére vonatkozó megbízás elfogadása esetén az
Ügyfelet teljes körűen tájékoztatja az értékpapír napi árfolyamáról, a piaci helyzetről,
annak várható alakulásáról és minden olyan rendelkezésére álló információról, amely
megbízás adása és teljesítése esetén lényeges lehet.
11.1.4. A Társaság felelőssége a tanácsadás keretében a piaci tendenciák prognosztizálásához,
megállapításához szükséges információk gondos összeállításában és az Ügyfél számára
történő összegzésében áll. A Társaság a megvalósulás eredményességéért -ellenkező
szerződéses kikötés hiányában- felelősséget nem vállal.
11.1.5. A tanácsadás díjának mértéke egyedi megállapodás tárgya.

12.

SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK

12.1

Szabványosított határidős tőzsdei ügyletek
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12.1.1. Szabványosított tőzsdei termékre adott megbízás a BÉT mindenkori – MNB által
jóváhagyott – ún. Terméklistájának „Származékos szekció” fejezetében meghatározott
származékos termékre adható.
12.1.2. A Társaság a megbízást köteles elfogadni, és azt teljesíteni a tőzsdei forgalomban az
alábbi feltételek megléte esetén:
Az ügyfél
 keretszerződést köt határidős tőzsdei bizományosi ügyletek megkötésére a
Társaságnál
 a jelen üzletszabályzat - s egyben a keretszerződés - mellékletét képező
kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírja,
12.1.3. A Társaság a megbízás teljesíthetőségéért nem vállal felelősséget.
12.1.4. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a megbízásokat abban az esetben veszi fel, illetve
kísérli meg teljesíteni amennyiben a szükséges fedezetet az Ügyfél óvadékként a
Társaság rendelkezésére bocsátotta.
12.1.5. A szükséges fedezetek két fajtája az alapletét, illetve az árkülönbözeti (változó) letét.
A letétek óvadékul szolgálnak a Társaság javára, a Társaság által meghatározott módon
és határidőig vagy feltételek bekövetkezéséig. A Társaság letétként készpénzt, valamint a
BÉT-re bevezetett, a KELER Rt. kedvezményezettségével zárolt állampapírokat fogad el.
12.1.6. Az alapletét az ügylet alapbiztosítéka. Mértékét a Társaság a KELER Rt.
Szabványosított Határidős Tőzsdei Ügyletek Elszámolásáról szóló mindenkor hatályos
Szabályzatának figyelembevételével, de az Ügyfél minősítésének megfelelően jogosult
megszabni. Az alapletétet az Ügyfél állampapírban bocsáthatja a Társaság
rendelkezésére. Az állampapírok befogadási értékét a Társaság a KELER Rt. befogadási
kondíciói szerint állapítja meg.
12.1.7. Az árkülönbözeti (változó) letét a teljesítési ár és a mindenkori tőzsdei elszámolóár
különbözetének fedezetére szolgál, melynek mértékét a határidős ügyletekre vonatkozó
keretszerződés tartalmazza. Árkülönbözeti (változó) letétként a Társaság kizárólag
készpénzt fogad el.
12.1.8. Amennyiben az Ügyfél árkülönbözeti letéti számlája negatív egyenleget mutat, ennek
pénzügyi rendezéséről az Ügyfél haladéktalanul köteles gondoskodni. A teljesítés
elmulasztása esetén a Társaság élhet a kényszerlikvidálásra vonatkozó jogosultságával.
Az árkülönbözeti letéti számla negatív egyenlege rendezésének elmaradása esetén a
Társaság a nyitott pozíciót alapletét terhére kényszerlikvidálhatja. Az Ügyfelet terheli a
kényszerlikvidálásból eredő valamennyi közvetlenül felmerülő veszteség és költség.
12.1.9. Amennyiben a fedezet pótlására és a kényszerértékesítés lehetőségére vonatkozó
felhívás kézbesítése, vagy közlése az Ügyfél által megadott adatok téves volta, illetve
egyéb, az Ügyfél érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, Társaság jogosult a
kényszerlikvidálás iránt intézkedni.
12.2

Nem szabványosított határidős ügyletek

12.2.1. A Társaság elfogadhat megbízásokat nem szabványosított befektetési eszközökből álló
instrumentumokra is. A Társaság a határidős üzletkötés feltételéül szabja:
 külön megállapodás megkötését
 kockázatfeltáró nyilatkozat Ügyfél általi aláírását
 az ügylet kockázatának megfelelő, általa meghatározott pénzügyi fedezet Ügyfél
által biztosítását, melyet minden üzletkötés előtt külön megállapodásban rögzít az
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Ügyféllel. A Társaság a pénzügyi fedezetet készpénzben vagy nyilvánosan
kibocsátott, a BÉT-re bevezetett, illetve bevezetésre kerülő, a magyar állam, vagy
az MNB által kibocsátott per-, teher- és igénymentes kötvényben, vagy diszkont
kincstárjegyben követeli meg.
12.3

Opciós ügyletek

12.3.1. A Társaság Ügyfeleitől az alábbi fajtájú és típusú opciók vételére és eladására
fogadhat el meg- bízást:
Az opció fajtái:
 Vételi opció: a vételi opció jogosultja az opció tárgyára vonatkozó vételi joggal
rendelkezik opciós díj ellenében egy előre meghatározott áron (árfolyamon),
előre meghatározott időpontban vagy időpontig. A vételi opció eladójának
eladási kötelezettsége van az opció tárgyára vonatkozóan opciós díjért egy előre
meghatározott áron (árfolyamon), előre meghatározott időpontban vagy
időpontig.
 Eladási opció: az eladási opció jogosultja az opció tárgyára vonatkozó eladási
joggal rendelkezik opciós díj ellenében egy előre meghatározott áron
(árfolyamon), előre meghatározott időpontban vagy időpontig. Az eladási opció
eladójának vételi kötelezettsége van az opció tárgyára vonatkozóan opciós díjért
egy előre meghatározott áron (árfolyamon), előre meghatározott időpontban vagy
időpontig.
Az opció típusai:
1. Európai: a benne megtestesült jog illetve kötelezettség egyetlen napra, a lejárat
napjára korlátozódik.
2. Amerikai: a benne megtestesült jog illetve kötelezettség egy időintervallumra,
jellemzően az opció megkötésétől az opció lejáratáig terjedő időszakra
vonatkozik.
12.3.2. Tőzsdei illetve tőzsdén kívüli opciós ügyletek:
12.3.3. Tőzsdei szabványosított opciókra vonatkozó megbízás teljesítését a Társaság csak
abban az esetben tudja megkísérelni, ha annak minden eleme egyezik a mindenkori
tőzsdei szabványokkal, melyekről a Társaság az Ügyfelet tájékoztatja.
Az opciós megbízás végrehajtása vételi vagy eladási opció esetében csak abban az
esetben történhet meg, ha az opció kiírója rendelkezik a KELER Rt. vonatkozó szabályai
által előírt biztosítékokkal. Ez vételi opció esetében a kötési ár és a részvény záróára,
eladási opció esetében a részvény záróára és a kötési ár pozitív különbözete.
Ezen felül a Társaság az Ügyféltől az általa meghatározott értékben készpénzt,
állampapírt - egyedi megállapodás alapján részvény portfoliót - mint alapbiztosítékot
követel meg, továbbá előírhatja változó biztosíték képzését az Ügyfél számára. A
biztosítékokat a Társaság által meghatározott módon és ideig kell a Társaság részére mint óvadékot - biztosítani.
Tőzsdén megkötött opciós ügyletek esetében egyebekben a tőzsdei illetve a
KELER Rt. elszámolási szabályzatai az irányadók.
12.3.4. Tőzsdén kívüli ügyletek keretében a Társaság valamennyi a fentiekben felsorolt
tárgyú, típusú, fajtájú, értékű opcióra vonatkozó megbízást, szerződéskötési ajánlatot
elfogadhat, de arra irányuló üzleti ajánlatot indokolás nélkül elutasíthat. A megbízás
elfogadásának illetve teljesítésének feltételei a következők:
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 kockázatfeltáró nyilatkozat aláírása az Ügyfél által
 opciós célból zárolt ügyfél-alszámla
 opciós díj befizetése (vásárolt opció esetén)
 alapbiztosíték és változó biztosíték rendelkezésre bocsátása (kiírt opció esetén)
12.3.5. A Társaság jogosult az opciókra vonatkozó megállapodásokat azonnali hatállyal
felmondani és kényszerlikvidálni az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősülő alábbi
okokból is:
 ha az Ügyfél késedelmesen, vagy
 egyáltalán nem teljesíti óvadéki fedezetképzési kötelezettségét.
12.3.6. Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén köteles a Társaságot ért (költségekkel és
járulékokkal növelt) kárt megtéríteni.
12.3.7. Az opciós szerződések az alábbiakat mind tőzsdei, mind tőzsdén kívüli megbízás
esetében tartalmazzák: az opció tárgya, fajtája, iránya, típusa, lejárata, a teljesítés módja
(értékpapír és pénz), alap és változó letét képzés szabályai, kötési ár, opciós díj.
12.3.8. Az opció lehívása:
 Tőzsdei szabványosított opciók lehívására vonatkozóan a Társaság a KELER
Zrt. szabályzataiban leírtak szerint jár el.
Nem szabványosított opciók lehívását az Ügyfélnek - eltérő megállapodás hiányában a lehívási szándékát 24 órával megelőzően jeleznie kell rögzített telefonon vagy írásban a
Társaság illetékes üzletága részére.
12.4

Árutőzsdei szolgáltatáshoz kapcsolódó határidős ügyletek

12.4.1 A Társaság jelenleg nem tagja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. áruszekciójának. A
Társaság az árutőzsdei szolgáltatáshoz kapcsolódó termékekre vonatkozó határidős
ügyeleteket külföldi tőzsdén, illetve tőzsdén kívüli piacon működő pénzintézetekkel, vagy
pénzügyi szervezetekkel, illetve azok közreműködésével köti meg.
12.4.2 Az árutőzsdei szolgáltatáshoz kapcsolódó termékekre vonatkozó határidős megbízás a
Társaság „Díjtételek” nevű kiadványában szereplő termékre adható.
12.4.3 A Társaság a határidős üzletkötés feltételéül szabja:
 külön megállapodás megkötését,
 kockázatfeltáró nyilatkozat Ügyfél általi aláírását,
 az ügylet kockázatának megfelelő, általa meghatározott pénzügyi fedezet Ügyfél
által biztosítását. A Társaság a pénzügyi fedezetet instrumentumtól függően
készpénzben vagy nyilvánosan kibocsátott, a BÉT-re bevezetett, illetve
bevezetésre kerülő, a magyar állam, vagy az MNB által kibocsátott per-, teher- és
igénymentes kötvényben, vagy diszkont kincstárjegyben követelheti meg.
12.4.4 A Társaság a megbízás teljesíthetőségéért nem vállal felelősséget.
12.4.5 A Társaság fenntartja a jogot, hogy a megbízásokat abban az esetben veszi fel, illetve
kísérli meg teljesíteni amennyiben a szükséges fedezetet az Ügyfél óvadékként a Társaság
rendelkezésére bocsátotta.
12.4.6 A szükséges fedezetek két fajtája az alapletét, illetve a változó letét. A letétek
óvadékul szolgálnak a Társaság javára, a Társaság által meghatározott módon és
határidőig vagy feltételek bekövetkezéséig. A Társaság óvadékként készpénzt, valamint az
instrumentumtól függően a BÉT-re bevezetett, illetve bevezetésre kerülő, a magyar állam,
Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 54/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

vagy az MNB által kibocsátott per-, teher- és igénymentes kötvényt vagy diszkont
kincstárjegyet fogad el.
12.4.7 Az alapletét az ügylet alapbiztosítéka. Mértékét a Társaság a Díjtételekben rögzítettek
figyelembevételével, de az Ügyfél minősítésének megfelelően jogosult megszabni. Az
alapletétet- instrumentumtól függően - az Ügyfél készpénzben, vagy állampapírban
bocsáthatja a Társaság rendelkezésére. Az állampapírok befogadási értékét a Társaság a
piaci érték figyelembe vételével állapítja meg.
12.4.8 A változó letét a teljesítési ár és a mindenkori elszámoló ár különbözetének fedezetére
szolgál, melynek mértékét a határidős ügyletekre vonatkozó keretszerződés tartalmazza.
Változó letétként a Társaság kizárólag készpénzt fogad el.
12.4.9 Ha az Ügyfél nyitott pozícióján a piaci ár változása miatt el nem számolt veszteség
keletkezik, annak fedezetét az Ügyfél köteles folyamatosan biztosítani, a Társaság
felszólítására a fedezetet kiegészíteni úgy, hogy annak összértéke elérje az induló fedezeti
szükségletet. Amennyiben az Ügyfél a Társaság felszólítására a szükséges fedezetet a
kellő időben nem biztosítja, vagy a piaci körülmények erre időt nem adnak, a Társaság
jogosult kényszerértékesíteni (likvidálni) a nyitott pozíciót az alapletét terhére. Az
Ügyfelet terheli a kényszerlikvidálásból eredő valamennyi közvetlenül felmerülő
veszteség és költség.
12.4.10 Amennyiben a fedezet pótlására és a kényszerértékesítés lehetőségére vonatkozó
felhívás kézbesítése, vagy közlése az Ügyfél által megadott adatok téves volta, illetve
egyéb, az Ügyfél érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, Társaság jogosult a
kényszerlikvidálás iránt intézkedni.

13.

PORTFOLIÓ-KEZELÉS

13.1.1. E szabályzat alkalmazásában:
 portfolió-kezelés: az ügyféllel kötött egyedi szerződésben adott általános megbízás
alapján értékpapírból, illetőleg más befektetési eszközből befektetés-állomány
megvétele vagy átvétele a portfolió egyes elemeinek eladása, vásárlása, az azokhoz
kapcsolódó jövedelmek beszedése, újrabefektetése, az átvett eszköz értékének
megőrzése és növelése, az ügyfél javára optimálisan biztosítható hozam elérése
érdekében azzal, hogy az ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközből eredő
kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli.
 Technikai alapú kereskedés: a piaci mozgások törvényszerűségein alapuló
kereskedési stratégia, amely az árfolyamváltozások technikai módszerekkel történő
elemzésével segíti a befektetési döntéseket. Az ezen a módszeren alapuló
portfoliókezelési megállapodás teljesítésekor az erre a célra kialakított belső eljárási
rendben (BSZ-33/1) foglaltak az irányadók.
13.1.2. A befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége során az egyenlő elbánás
elve szerint jár el mind az egyes ügyfelek, mind az egyes portfoliók esetében.
13.1.3. A Társaság szabványosított, illetve egyedi portfolió-kezelési szerződést köt
vállalkozói és lakossági ügyfeleivel az alábbi megszorítás mellett:
A Társaságnál portfolió létesítésére minimálisan elhelyezhető pénzösszeg 500.000,- Ft,
azaz ötszázezer forint.
Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 55/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

13.1.4. A portfolió ügylet lebonyolítására a Társaság jelen szabályzat mellékletét képező, az
adott konstrukciónak megfelelő, illetve egyedi szerződéseket köt. A szabványosított
szerződési feltételektől eltérni csak egyedi esetben - huszonötmillió forintot elérő, illetőleg
meghaladó portfolió során - nyílik lehetőség.
13.1.5. A szabványosított portfolió szerződés feltételeinek megállapításakor a nem egyedi
megállapodást igénylő - 25,000,000.- forint összeghatár alatti - ügylet esetén a mindenkor
érvényben lévő HIRDETMÉNY szerint kell eljárni.
13.1.6. A portfolió szerződés akkor lép hatályba, amikor a Társaság a portfolió induló
összegét az ügyfélszámlán jóváírja. A jóváírás napja a Társaság számlájára történő
beérkezés napjával azonos.
13.1.7. Amennyiben az ügyfél a lejárat napjáig nem rendelkezik a lekötés
meghosszabbításáról, a Társaság szerződés szerinti hozammal növelt összeget a lejárat
napján az ügyfél rendelkezésére bocsátja.
13.1.8. A szerződés ügyfél részéről eszközölhető felmondási ideje - a nem egyedi elbírálás alá
eső esetekben - 10 nap, amelyet az írásos felmondás Társaság által történő átvételének
napját követő naptól kell számítani.
13.1.9. A Társaság a felmondás jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél a szerződés
olyan módosítását, melyet jogszabály vagy maga a szerződés a Társaság számára jogként
biztosít, nem fogadja el.
13.1.10. Az ügyletek megkötésekor alkalmazható feltételeket a Társaság vezetősége
határozza meg, s a HIRDETMÉNY-ben teszi közzé. A HIRDETMÉNY-ben utalni kell
arra a tényre, hogy a Társaságnak jogában áll a pénz- és tőkepiaci viszonyoknak
megfelelően a feltételek megváltoztatása.
A mindenkor hatályos HIRDETMÉNY-t a változást megelőzően az ügyfelek
részére hozzáférhető helyen ki kell függeszteni. A HIRDETMÉNY-ekről nyilvántartást
kell vezetni oly módon, hogy minden hatályba lépéskor annak egy példányát le kell fűzni,
feltüntetve a hatályba lépés, valamint a hatályon kívül helyezés időpontját.
13.1.11. A hozamok elszámolása
 éven belüli portfolió esetén a lejárat napján;
 éven túli portfolió esetén, megállapodás szerint évente vagy a lejárat napján;
 lejárat előtti felvétel esetén a szerződés megszűnésekor történik.
A hozamok elszámolásáról és a portfolió státuszáról a Társaság az ügyfelet számlakivonat formájában - a lejáratkor írásban értesíti.
A hozamszámítás és a hozam kifizetése a szerződési feltételekben foglaltak alapján
történik.
A napok figyelembe vétele:
 első nap: a portfolió nyitó összegének a Társaság számláján történő jóváírás napja;
 utolsó nap: a portfolió lejáratakor/megszűnésekor a lejárat/megszűnés napját
megelőző nap.
Egy hónapon belül megszüntetett portfolió után a Társaság nem térít hozamot.
13.1.12. Amennyiben a portfolió ügyletre vonatkozó szerződés megkötésekor az ügyfél
úgy nyilatkozik, hogy a szerződés a lejárat napjával folyamatosan meghosszabbításra
kerüljön, és a szerződés lejártát megelőzően legalább 15 nappal ezzel ellentétes írásbeli
nyilatkozatot nem tesz, úgy a szerződés egyéb feltételeinek változatlansága mellett a
portfolió aktuális értéke újra lekötésre kerül a mindenkor érvényes feltételek mellett. Az
elszámolás során a szerződésben leírtaknak megfelelően kell eljárni. Amennyiben az
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ügyfél a szerződés egyéb feltételein változtatni kíván, úgy új szerződést kell kötni vagy a
meglévőt írásban kell módosítani.
13.1.13. A befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége keretében az általa
kezelt portfolióba tartozó pénzügyi eszközök esetében saját nevében, valamint a megbízó
javára és terhére jár el.
13.1.14. A befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége keretében a tőke
megóvására (tőkegarancia) és a hozamra vonatkozóan (hozamgarancia) garanciát nem
vállal.
13.1.15. A befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége során – ha az ügyfél
kifejezetten eltérően nem rendelkezik – az ügyfél javára kezelt portfólió terhére nem
szerezhet
a) saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt,
b) kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, ide nem értve a
szabályozott piacra bevezetett és a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedés
tárgyát képező értékpapírt, és
c) a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást.
13.1.16. Ha a befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél
javára olyan pénzügyi eszközt szerez, amely tekintetében jogszabály bejelentési vagy
közzétételi kötelezettséget ír elő, azt a befektetési vállalkozás teljesíti.
13.1.17. Közvetítő igénybevételével (függő ügynök, befektetési vállalkozás) kötött
portfoliókezelési szerződés esetében a részletes feltételek a fent leírtaktól eltérhetnek, a
pontos feltételek a szerződésben kerülnek meghatározásra.
13.1.18. A Társaság az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §
(3) bekezdése értelmében a portfóliókezelési díj (sikerdíj, felmondási díj) után 27% ÁFA-t
számít fel, a 2015.01.01. előtt kötött portfóliókezelési szerződések esetében is. A
felszámított ÁFA összegét a portfóliókezelési elszámolásban megjelenik, illetőleg az ÁFA
köteles díjról a Társaság számlát állít ki. Ha az ügyfél rendelkezik Ügyfélkapuval, akkor a
kiállított e-számla eljuttatása az Ügyfélkapun keresztül történik. Az Ügyfélkapuval
rendelkező ügyfelek e-számla helyett írásban kérhetik az ügyfélszolgálaton a számla
nyomtatott formában történő kiállítását. Ha az ügyfél nem rendelkezik Ügyfélkapuval,
akkor a számla elküldése postai úton történik.

14.

ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG

A Társaság megállapodás alapján más társaság részére a saját bizományosi, illetve
kereskedelmi tevékenységét nem érintő, bizományosi, illetőleg kereskedelmi tevékenységét
elősegítő tevékenységet végez.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 57/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

15.

HALASZTOTT PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS NYÚJTÁSA

Halasztott fizetés
15.1. A Társaság külön megállapodás alapján az Ügyfél számára halasztott pénzügyi
teljesítést engedhet, amely alapján az Ügyfél a fizetési kötelezettségének annak
esedékességétől számított legkésőbb 15. napon köteles teljesíteni (halasztott pénzügyi
teljesítés). Halasztott pénzügyi teljesítés esetén az Ügyfél fizetési kötelezettségének
esedékessége a Társaság fizetési kötelezettségének időpontjában esedékes, amelyet tőzsdei ügyleteknél - a KELER Rt. mindenkori elszámolási szabályzata tartalmaz. Felek
rögzítik, hogy a KELER Rt. elszámolási szabályzata szerint a fedezetnek az elszámolás
kezdetére, azaz 8.15 órára az elvonással érintett számlán kell lennie. . Az ügyfélszámlán
keletkezett kiegyenlítetlen tartozás nem minősül halasztott fizetésnek.
15.2. Amennyiben a Társaság az Ügyfélnek halasztott pénzügyi teljesítést engedett, úgy a
halasztott pénzügyi teljesítéssel érintett tranzakció során megvásárolt értékpapír teljes
mennyisége a Társaság javára óvadékul szolgál, ezen felül az Ügyfél köteles a Társaság
által meghatározott óvadék (alap- és változó fedezet) folyamatos rendelkezésre
bocsátására az ügylet pénzügyi teljesítésig bezárólag. Ha a fedezetek bármely okból nem
érik el a Társaság által a szerződésben megállapított mértéket, úgy a Társaság a
szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és az Ügyfél minden további értesítése
nélkül jogosult a fedezeteket felhasználni (beleértve a megbízás alapján vásárolt
értékpapírt is).
15.3. A Társaság az egyedi megállapodások alapján engedett halasztott pénzügyi,
teljesítések fedezetét összevontan vizsgálja, és amennyiben az összevont vizsgálat alapján
Ügyfél fedezetképzési kötelezettségét nem teljesítette úgy a Társaság bármely halasztott
fizetéssel érintett egyedi megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja.

16.

ÜGYFÉLKÖVETELÉSEK VÉDELME

16.1.1. A Társaság az Tpt. előírásainak megfelelően (Tpt. XXIII. fejezet) tagja a befektetők
védelme érdekében létrejött Befektető-védelmi Alapnak (továbbiakban: Alap).
16.1.2. Az Alap feladata a befektetők részére kártalanítási összeg kifizetése befagyott
követelések után. A kártalanítás kifizetésére a Társaság, mint az Alap tagja által 1997.
július 1. napját követően megkötött, biztosított szerződésből eredő követelés befagyása
esetén kerülhet sor.
16.1.3. Biztosított követelésnek minősül a Társaság által végzett bizományosi, kereskedelmi,
portfólió-kezelési, értékpapír-letétkezelési, értékpapír letéti őrzési, értékpapírszámlavezetési és ügyfélszámla-vezetési tevékenység keretében megkötött szerződésből eredő
követelés.
16.1.4. Befagyott követelésnek minősül, ha a Társaság a 14.1.3. pontban meghatározott
ügyletből eredő követelést az esedékességet követő három napon belül nem tudja a
befektető rendelkezésére bocsátani.
16.1.5. Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére befagyott követelését személyenként és befektetési szolgáltatónként összevontan – az Alap Szabályzatában
meghatározott - összeghatárig fizeti ki kártalanításként.
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Az Alap által biztosított követelésekre kizárólag az Alap által biztosított mértékig
fizethető kártalanítás, továbbá az ilyen követelésekre kizárólag az Alap által nyújtott
biztosítás terjed ki.
A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetőnek a Társaságnál
fennálló befektetési szolgáltatási tevékenységből származó valamennyi befagyott
követelését össze kell számítani.
Ha az Alap tagjának az ügyféllel szemben befektetési szolgáltatási
tevékenységből származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a
kártalanítás megállapítása során a befektető befagyott követelésébe be kell számítani.
Az Alap a kártalanítást pénzzel vagy a befektetővel történő megállapodás alapján
állampapírral teljesíti.
16.1.6. Az Alap a kártalanítást a követelés befagyását követő harminc napon belül kezdi meg.
Ha a Társasággal szemben felszámolási eljárást kezdeményeztek, az Alap a kifizetést a
bíróság felszámolást elrendelő végzésének közzétételét követő tizenöt napon belül kezdi
meg.
Az Alap köteles egy országos napilapban és a tőzsde lapjában közzétenni az
igényérvényesítés első napját, helyét és módját, továbbá a kifizetés teljesítésével
megbízott szervezet nevét.
Ha a kártalanításra jogosult a szerződést és a jogosultság igazolásához szükséges
adatokat rendelkezésre bocsátja, és azok a Társaság által vezetett nyilvántartás adataival
megegyeznek, az Alap köteles gondoskodni a neki vagy az általa teljes bizonyító erejű
magánokiratban meghatalmazott személy részére járó kártalanítás haladéktalan
kifizetéséről.
16.1.7. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki
a) az állam,
b) a költségvetési szerv,
c) a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat,
e) az intézményi befektető,
f) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetővédelmi Alap,
illetve a Pénztárak Garancia Alapja,
g) az elkülönített állami pénzalap,
h) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató,
i) a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézmény,
j) az MNB,
k) az Alap tagjánál vezető állású személy, az Alap tagjával munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli
hozzátartozója, továbbá
l) az Alap tagjában öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett
tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezet vagy
természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy
tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója követelésére, valamint a felsoroltak
külföldi megfelelőinek követeléseire.
A k)-l) pontban meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást, ha az a kártalanítási igény
alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kártalanítási igény benyújtásáig terjedő
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időszakban, vagy annak egy része alatt fennállt az Alap azon tagjánál, amellyel
kapcsolatban kártalanítási eljárásra kerül sor.
Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő követelésre sem,
amely esetében a bíróság jogerős határozata megállapította, hogy a befektetés forrása
bűncselekményből származott.
Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekből eredő pénzkövetelésre
sem, amely nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes
fizetőeszközében áll fenn.
16.1.8. Az Alapból történő kifizetés













Az Alap kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a bíróság az
Alap tagjának a felszámolását rendeli el. Az Alap a felszámolást elrendelő végzés
közzétételét követő tizenöt napon belül köteles a részére előírt közzétételi helyeken
közleményben tájékoztatni a befektetőket a kártalanítási igényérvényesítés
lehetőségéről. Az Alap közzéteszi az igényérvényesítés első napját, az
igényérvényesítés módját, továbbá a kifizetést végző szervezet nevét. Az
igényérvényesítés első napja nem lehet később, mint a felszámolást elrendelő végzés
közzétételét követő harmincadik nap.
Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A
kérelem formáját az Alap meghatározhatja. A kérelmet a befektető az
igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Ha a
befektető menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a kérelem az
akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elõ.
Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére követelését - személyenként és
Alap tagonként összevontan - legfeljebb - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szerinti ütemezés alapján - hatmillió forint összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az
Alap által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék,
egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész
kilencven százaléka.
A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetőnek az Alap tagjánál
fennálló, valamennyi biztosított, és a Társaság mint tag által ki nem adott követelését
össze kell számítani.
Ha a biztosított követelés értékpapír kiadására vonatkozik, a kártalanítás összegét a
felszámolás kezdő időpontját megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama alapján kell
megállapítani. Árfolyamként a tőzsdei vagy a tőzsdén kívüli kereskedelemben
kialakult átlagárat kell figyelembe venni.
Ha az értékpapírnak ezen időszak alatt nem volt forgalma, akkor a kártalanítás
alapjául szolgáló árat az Alap igazgatósága állapítja meg. Az ár megállapítása által a
befektetőt olyan helyzetbe kell hozni, mintha a felszámolás kezdő időpontjában az
értékpapírt értékesítette volna.
Devizában fennálló követelés esetén a devizában, valutában kifizetett kártalanítás
összegének, valamint az összeghatárnak a megállapítása - a kifizetés időpontjától
függetlenül - a felszámolási eljárás megindításának napján érvényes MNB által
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17.

közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Az MNB által nem jegyzett devizákat a
belföldi székhelyű hitelintézetek által közzétett legmagasabb és legalacsonyabb, az
adott pénznemre vonatkozó deviza-eladási árfolyamok számtani átlaga alapján kell
számba venni.
Ha az Alap tagjának az ügyféllel szemben befektetési szolgáltatási tevékenységből
származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a kártalanítás
megállapítása során a befektető követelésébe be kell számítani. Az Alap a
kártalanítást pénzben nyújtja.
Közös tulajdonban álló értékpapír esetén a meghatározott kártalanítási összeghatárt a
kártalanításra jogosult, a Társaság nyilvántartásában szereplő minden személy esetén
külön kell számításba venni. A kártalanítási összeg - eltérő szerződési kikötés
hiányában - a befektetőket azonos arányban illeti meg. A közös tulajdonban álló
értékpapír esetén fizetett kártalanítási összeget hozzá kell számítani a kártalanításra
jogosult egyéb követelésére fizetendő kártalanítás összegéhez.
Ha a kártalanításra jogosult a biztosított követelés alapjául szolgáló szerződést,
továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, és
rendelkezésre áll az Alap tagja által vezetett nyilvántartás, akkor az Alap legkésőbb a
kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbírálni a befektető
kártalanítási kérelmét.
A befektető szerződéssel alátámasztott követelésének és az Alap tagja által vezetett
nyilvántartás adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig az Alap
kártalanítást állapít meg, és köteles gondoskodni a jogosultnak járó összeg
haladéktalan, de legfeljebb az elbírálástól számított kilencven napon belül történő
kifizetéséről. Különösen indokolt esetben a kifizetési határidő - a Felügyelet előzetes
jóváhagyásával - egy alkalommal és legfeljebb további kilencven nappal
meghosszabbítható. A kifizetés időpontjának az a nap tekintendő, amikor a befektető
először hozzájuthatott a megállapított kártalanítási összeghez.
Az Alap a törvényben rögzített feltételek szerint akkor is fizet kártalanítást, ha a
befektető részére kártalanítás szerint nem állapítható meg, viszont követelését jogerős
bírósági határozattal igazolja. Ebben az esetben a befektető a határozat jogerőre
emelkedését követő kilencven napon belül terjesztheti elő igényét, amelyhez
mellékelnie kell a követelést megalapozó határozatot.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17.1.1. A Társaság jogosult a jelen Üzletszabályzat alapján bizományosként a vonatkozó
jogszabályok keretei között önmagával szerződni.
17.1.2. A jelen Üzletszabályzattal, az annak alapján megkötött, szolgáltatásra irányuló
szerződéssel, ügyleti keretszerződéssel, valamint a keretszerződésen alapuló eseti
ügylettel kapcsolatban a Felek között felmerülő jogvitákra – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság rendelkezik hatáskörrel; a
Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az
eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén, a Felek között a fentiekkel
kapcsolatban felmerülő jogvitában a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló
külön megállapodásban meghatározott bíróság jár el..
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17.1.3. A Társaság nem vállal semmiféle olyan megbízást, amely nyilvánvalóan jogszabályba
ütközik. Amennyiben valamely megbízásról nem tudja eldönteni azt, hogy az
jogszabályba ütköző vagy sem, jogosult a megbízás elfogadása előtt a Felügyelet
véleményét kikérni.
17.1.4. A jelen Üzletszabályzat mellékletei tartalmazzák azokat a szerződéses blankettákat,
amelyeket a Társaság a szerződések megkötése során alkalmaz.
17.1.5. Amennyiben a Társaság tőzsdei tevékenységét felfüggesztették, vagy Felügyeleti
engedélyét visszavonták, köteles erről az Ügyfelét a határozat kézhezvételének napján
postára adott írásbeli nyilatkozatával tájékoztatni. Ebben az esetben az Ügyfél jogosult
egyoldalúan elállni a bizományosi szerződéstől.
17.1.6. A tőzsdén teljesítendő megbízásokra a tőzsdei szabályzatok az irányadók, melynek a
betartása és betartatása a Társaságra, mint tőzsdetagra kötelező.
17.1.7. A befektetők védelmének egyes szabályai
 A befektetési szolgáltató, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató köteles
üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben
kifüggeszteni, illetve azt az ügyfélnek kérésre átadni, továbbá elektronikus
kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén azt az ügyfél számára folyamatosan és
könnyen elérhető módon, elektronikus úton is elérhetővé tenni.
 (2) Az ügynök igénybevételéből eredő, az ügyfelet érintő esetleges
következményekről, így különösen a hosszabb átfutási időről, magasabb
díjtételekről az ügynök az értékpapírügylet, illetőleg az áruügylet megkötése előtt
köteles tájékoztatást adni. Az ügynök az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló
irodájában jól látható módon köteles kifüggeszteni, elektronikus kereskedelmi
szolgáltatás nyújtása esetén pedig folyamatosan és könnyen elérhető módon
elektronikus úton is köteles elérhetővé tenni a vele ügynöki szerződéses
kapcsolatban álló befektetési szolgáltató, illetőleg árutőzsdei szolgáltató nevét,
valamint biztosítani, hogy az ügyfelek a befektetési szolgáltató, illetőleg az
árutőzsdei szolgáltató üzletszabályzatát megtekinthessék.
17.1.8. Fiókhálózat:
A Társaság a Felügyelet által engedélyezett befektetési szolgáltatási és kiegészítő
befektetési szolgáltatási tevékenységi körét a jelen Üzletszabályzat mellékletében
meghatározott fiókhálózat keretei között folytatja.

18.

KOCKÁZATOK

18.1

Az azonnali ügyletek általános kockázata
A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 18. pontja szerint befektetőnek az a személy
minősül, aki saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben az
értékpapír-piac, illetve az értékpapír-tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. A
kockázat tehát alapvető eleme az értékpapír-piaci befektetésnek, tekintettel arra, hogy a
befektetési eszközök árfolyama általában nem állandó, hanem ingadozik, mind pozitív,
mind negatív irányba. A kockázat pedig abból fakad, hogy az adott befektetési eszköz
árfolyamváltozásának iránya és mértéke előre pontosan nem határozható meg. Ennek oka,
hogy az árfolyamváltozások rendkívül összetett nemzetközi gazdasági folyamatokból
erednek, és emellett nem elhanyagolható a szubjektív tényezők –a piaci szereplők
elvárásainak és piaci stratégiájának- hatása sem.
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Az árfolyamváltozásból eredő kockázat tehát szükségszerű eleme az értékpapírpiaci befektetésnek, mivel az értékpapír-piac és az értékpapír-tőzsde hatásai előre nem
határozhatók meg, legfeljebb valószínűsíthetők.
18.2

A határidős és opciós ügyletek általános kockázata
A 17.1. pontban ismertetett általános kockázat, bizonytalanság a határidős és
opciós ügyletek esetében fokozottan jelentkezik. Ez a fokozott kockázat abból fakad, hogy
a határidős és opciós ügyletek esetén a jogszabályok jelentős mértékű tőkeáttétel
alkalmazását teszik lehetővé, melynek következtében a végrehajtott ügylet értéke
jellemzően a fedezet többszöröse. Ebből következően egy esetleges negatív irányú
árfolyamváltozás olyan mértékű veszteséget is okozhat, amely a fedezet összegét elérheti,
vagy meg is haladhatja azt, azaz a szükségszerű kockázat miatt fennáll a veszélye annak,
hogy a befektető a befektetett összeget teljes egészében elveszíti, illetőleg pótfedezet
befizetésére kényszerül.
A tőkeáttétel alkalmazása ugyanakkor az azonnali ügyletek során elérhető
nyereség többszörösének realizálását is lehetővé teszi.
A Társaság az Ügyfelet az általános kockázatot meghaladó kockázatokról a
keretszerződés megkötésekor szóban, valamint kockázatfeltáró nyilatkozatban részletesen
tájékoztatja.

18.3

A deviza ügyletek általános kockázata
A 17.1. pontban ismertetett általános kockázat, bizonytalanság a határidős deviza
és külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyamkülönbözeti ügyletek
esetében fokozottan jelentkezik. Ez a fokozott kockázat abból fakad, a határidős deviza és
külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyamkülönbözeti ügyletek
esetén a jogszabályok jelentős mértékű tőkeáttétel alkalmazását teszik lehetővé, melynek
következtében a végrehajtott ügylet értéke jellemzően a fedezet többszöröse. Ebből
következően egy esetleges negatív irányú árfolyamváltozás olyan mértékű veszteséget is
okozhat, amely a fedezet összegét elérheti, vagy meg is haladhatja azt, azaz a
szükségszerű kockázat miatt fennáll a veszélye annak, hogy a befektető a befektetett
összeget teljes egészében elveszíti, illetőleg pótfedezet befizetésére kényszerül.
A tőkeáttétel alkalmazása ugyanakkor az azonnali ügyletek során elérhető
nyereség többszörösének realizálását is lehetővé teszi.
A Társaság az Ügyfelet az általános kockázatot meghaladó kockázatokról a
keretszerződés megkötésekor szóban, valamint kockázatfeltáró nyilatkozatban részletesen
tájékoztatja.

18.4

Elektronikus úton/Interneten adott megbízások kockázata

A Társaság egyes ügyletfajták esetén - külön szerződés, illetve szerződés-kiegészítés
alapján - lehetővé teszi az elektronikus úton, interneten történő megbízásadást /pl. a
BUDA-CASH Trader Internetes Kereskedési Rendszeren / . Ebben az esetben az
Ügyfélnek az adott ügylettípus általános kockázata mellett viselnie kell az elektronikus
úton/interneten adott megbízások sajátosságából adódó egyéb kockázatokat: többek közt a
program használatát biztosító azonosító és jelszó idegen kézbe történő kerülése esetén
keletkező károkat, a kommunikációs zavarból adódó károkat, a rendszer nem megfelelő
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kezeléséből adódó károkat, nem magyar nyelvű rendszer használata esetén az esetleges
nyelvi ismeretek hiánya miatti károkat, stb.
A Társaság az Ügyfelet a kockázatokról a szerződés / szerződés-kiegészítés
megkötésekor szóban, valamint kockázatfeltáró nyilatkozatban és a Terméktájékozatóban
részletesen
tájékoztatja.
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19.

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

A nyilvános vételi ajánlat útján részvénytársaságokban történő befolyásszerzés
szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás tevékenység keretében a Társaság a vételi
ajánlatot tévő Ügyfél megbízása alapján
 Közreműködik a Tpt-ben előírt vételi ajánlat és hozzákapcsolódó mellékleteinek
elkészítésében, továbbá az ajánlattévővel együtt aláírja az ajánlathoz kapcsolódó
azon dokumentumot (dokumentumokat), melyek aláírását számára a Tpt.
kötelezően előírja,,
 Közreműködik a Tpt-ben előírt vételi ajánlat és hozzákapcsolódó mellékleteinek
MNB által történő engedélyeztetésében
 A vételi ajánlatra érkezett elfogadó nyilatkozatokat az arra nyitva álló időszakban
és helyen átveszi és nyilvántartásba veszi, valamint
 A vételi ajánlat eredményessé válása esetén lebonyolítja az értékpapírok
adásvételét.
A vételi ajánlat lebonyolítása a Tpt-ben, illetve egyéb jogszabályokban meghatározottak
alapján történik. A lebonyolítás végrehajtását megelőzően a Társaság szerződést köt a vételi
ajánlatot tévő Ügyféllel.
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20.

OSZTALÉKFIZETÉSSEL,
KAMATJÖVEDELEMMEL,
ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Belföldi részvények osztaléka:












Az osztalék tényleges kifizetőjének azt a belföldi személyt kell
tekinteni, amely e jövedelmet a jogosultnak közvetlenül juttatja, vagy
társaságszámlájára utalja.
Az osztalék fizetés feltétele minden esetben a részvénykönyvi
bejegyzés.
A részvénykönyvi bejegyzéshez minden ügyfélnek bejegyzési
kérelmet kell benyújtania a Buda-Cash Brókerház Zrt-nél, mint letétkezelőnél, mely
kérelmeket a társaságunk adatszolgáltatási jelentésben továbbítja a kibocsátó felé.
Az osztalékra jogosult személy felelőssége, hogy minden adatot
illetve adataiban bekövetkezett változást a társaságunk rendelkezésére bocsássa az
adatszolgáltatási jelentés elkészítése előtt, mivel a kibocsátó a - Buda-Cash Brókerház
Zrt. által elkészített - jelentésben megküldött adatok alapján állapítja meg az
osztalékadó mértékét, és ezen osztalékadóval csökkentett összeget utalja át a BudaCash Brókerház Zrt-nek, illetve – jogi személy esetén - az osztalékra jogosult személy
által megadott társaságszámlára.
Az osztalékadó mértéke a mindenkor hatályos Személyi jövedelemadó
törvény szerint kerül levonásra.
Az értékpapírok osztaléka utáni adó mértéke 16%. Az osztalék után az Ügyfelet 14%
EHO fizetési kötelezettség is terheli, az EGT tagállamban működő tőzsdére bevezetett
értékpapírok osztaléknak minősülő hozamát kivéve
Belföldi magánszemély esetén – az osztalékfizetést megelőzően - a társaságunk
nyilvántartásaiban rendelkezésre kell állnia a következő adatoknak: a magánszemély
neve, személyi igazolványszáma, adóazonosító jele, születési helye, születési ideje,
születési neve, valamint az anyja neve. A kibocsátó az osztalékfizetést visszatarthatja
abban az esetben, ha a belföldi magánszemély adatai hiányosan állnak rendelkezésre.
Abban az esetben, ha a részvényes nem rendelkezik adóazonosító jellel vagy azt az
osztalékfizetéskor nem tudja közölni, úgy a hatályos jogszabályok, előírások alapján
az osztalék nem fizethető ki.
Belföldi jogi személy esetén – az osztalékfizetést megelőzően - a
Buda-Cash Brókerház Zrt. nyilvántartásaiban rendelkezésre kell állnia a jogi személy
cégkivonatának, az adószám igazolásának, az aláírási címpéldánynak.
A külföldi magánszemélyek esetében, ha az adóévben történt első
kifizetés időpontját, illetve illetősége változása esetén a változást követő első kifizetés
időpontját megelőzően illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított okirat hiteles
magyar fordításáról készült másolattal (illetőségigazolás) igazolta, a társaságunk
kettős adóztatás kizárásának megfelelő adókulcsot alkalmazza. Az illetőséget
adóévenként akkor is igazolni kell, ha az illetőség a korábban benyújtott
illetőségigazolás óta nem változott. Amennyiben a külföldi magánszemély a külföldi
adóilletőségét nem igazolja, a részére kifizetett osztalékból a társaságunk a magyar
jogszabályok által előírt mértékű adót vonja le.
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Külföldi jogi személy esetén a Társaság nyilvántartásaiban
rendelkezésre kell állnia a külföldi jogi személy cégkivonatnak megfelelő okiratának,
székhelyének
Azon külföldi jogi személyek esetén, amelyek a szükséges illetőségi igazolással
rendelkeznek, az adó mértéke a kettős adóztatás kizárásának megfelelő adókulcs.
Belföldi részvény osztalék megszerzése esetén a magánszemélynek az osztalékot
kifizető társaság ad igazolást az év végi adóbevallásához, nem Társaságunk.

Külföldi kibocsátó által fizetett osztalék
Külföldi kibocsátó által fizetett osztalék esetében – amennyiben Társaságunknál vezetett
számlán kerül jóváírásra – Társaságunk kifizetőnek minősül és a hatályos jogszabályi
rendelkezések értelmében adólevonási kötelezettsége is fennáll. Belföldi illetőségű
magánszemély által megszerzett, külföldön is adóztatható osztalékból származó
jövedelem esetében az adót csökkenti az osztalék külföldön megfizetett adója.
Nemzetközi szerződés hiányában a külföldön megfizetett adó beszámítása következtében
az osztalék után fizetendő adó nem lehet kevesebb a jövedelem 5 százalékánál, és nem
vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az összeg, amely nemzetközi szerződés
rendelkezése, viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó
összegéből a magánszemély részére visszajár.
Felhívjuk figyelmét, hogy a külföldi kibocsátó vagy egyébként külföldről fizetett osztalék
esetében az osztalék jóváírására a Társaságunkat terhelő adóelőleg megállapítását
követően kerülhet sor.
Külföldi kibocsátó által fizetett osztalék megszerzése esetén Társaságunk igazolást állít ki
az adóévet követő év február 15-éig, amely tartalmazza a kapott osztalék és levont adó
összegét. Társaságunk minden osztalékfizetésről külön igazolást állít ki.
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletek adózása
A Szja. tv. alkalmazásában ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül a befektetési
szolgáltatóval pénzügyi eszközre (ide nem értve a zárt körben kibocsátott értékpapírt)
kötött ügylet, valamint devizára/valutára kötött pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali
ügylet.
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül az adóévben elért
pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének az adóévben pénzben
elszámolt ügyleti veszteségek és az ügyletkötésekhez kapcsolódó a Társaságunk által
felszámított díjak együttes összegét meghaladó része.
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti
veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege.
Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmeket terhelő adó mértéke 16 %.
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A Társaság az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteken elért eredmény után adót nem állapít meg
és nem von le. A Társaság az ügyfél részére bizonylatot állít ki az adóévet követő év
február 15-éig, mely bizonylat, illetőleg saját nyilvántartása alapján az ügyfél önadózás
keretében vallja be, illetve fizeti meg az adóévben ellenőrzött tőkepiaci ügyletből
származó jövedelme után az adót.
A tőzsdei ügyletből származó jövedelmét az Ügyfél csökkentheti:
•
az átruházott értékpapírokra fordított járulékos költségekkel,
•
az átruházott értékpapírok megszerzésére fordított értékkel,
•
2006. augusztus 31. napját követően kötött tőzsdei ügyleteken elért
árfolyamveszteségével.
Ha az adóévet megelőző két évben az Ügyfél veszteséget ért el és az adóbevallásában
feltüntette, akkor adókiegyenlítésre jogosult, tehát a veszteség adóját megfizetett adóként
figyelembe veheti.
Kamatjövedelem
Kamatjövedelemnek minősül a Tpt. szerinti nyilvánosan forgalomba hozott és
forgalmazott értékpapírok után a magánszemély részére kamatként illetve hozamként
fizetett bevétel, valamint ezen értékpapírok beváltása, visszaváltás, átruházása, lejárata
esetén keletkező árfolyamnyereség – az értékpapír ellenértéke a beszerzésére és járulékos
költség megfizetésére fordított összeggel csökkentve.
A kamatjövedelmet 16 % személyi jövedelemadó terheli, melyet a Társaság, mint kifizető
állapít meg és von le, valamint bevallással egyidejűleg fizet meg az adóhatóság részére.
A kamatadó alól mentesül a 2006. augusztus 31-ig bekerült értékpapír estén az
átruházásából, visszaváltásából származó teljes árfolyamnyereség, valamint az augusztus
31-ét követő első kamatfizetéskor esedékes kamat.
2013. augusztus 1-től a megszerzett kamatjövedelmet további 6 % egészségügyi
hozzájárulási kötelezettség (eho) is terheli, Ha a kamatjövedelem juttatását megalapozó
időszak 2013. augusztus 1-je előtt kezdődik, de a jövedelem megszerzésének időpontja
2013. augusztus 1-jével kezdődő időszakra esik, akkor az eho-t csak az augusztus 1-jétől
megszolgált kamatjövedelmet után kell megfizetni.
Mentes a 6 %-os eho alól az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírral kapcsolatos kamatjövedelem.
A tartós befektetési számlán nyilvántartott értékpapírok után magánszemélyek részére
fizetett kamatot, hozamot illetve ezen értékpapírok árfolyamnyereségét nem kell
kamatjövedelemnek tekinteni.
Tartós befektetésekből származó jövedelem
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Tartós befektetési szerződés alapján lekötött pénzeszköznek minősül, az adóévben egy
összegben vagy részletekben történő, első alkalommal legalább 25 ezer forint (vagy annak
megfelelő külföldi fizetőeszköz) befizetés, amelyet a hozamaival együtt a befizetés évét
követő három vagy meghosszabbítás esetén öt évben lekötési nyilvántartásban tart.
A magánszemély a tartós befektetési számlán szereplő pénzösszeg terhére ellenőrzött
tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre és olyan pénzügyi eszközre, melynek hozama
kamatjövedelemnek minősülne, korlátlan számú megbízást adhat. A lekötési időszak alatt
a tartós befektetési számlán nyilvántartott értékpapírokhoz kapcsolódóan jóváírt kamatot,
hozamot, osztalékot és árfolyamnyereséget alábbiakban meghatározott adómérték terheli:
•
Az ötéves lekötési időszak végén 0 %,
•
A hároméves lekötési időszak végén, illetve a kétéves lekötési időszak
megszakítása esetén 10 %,
•
A hároméves lekötési időszak megszakítása esetén 16 %.
2013. augusztus 1-től további 6 % egészségügyi hozzájárulási kötelezettség (eho) is
terheli a tartós befektetési számlán megállapított lekötési hozamot, ha a lekötés
megszakítására a három éves lekötési időszakon belül kerül sor, és a tartós befektetési
szerződés megkötése 2013. augusztus 1-jén, vagy az azt követő időszakban történt.
Társaságunk a tartós befektetésből származó jövedelemről az adóévet követő február 15éig igazolást ad az Ügyfélnek, és adatot szolgáltat az adóhatóságnak.
Ha a tartós befektetés jövedelmének adója nulla százaléktól eltérő, akkor a kiadott
igazolás alapján az Ügyfélnek kell adóbevallásában feltüntetnie, és az adót az
adóhatóságnak kell megfizetnie.
Értékpapír – kölcsönzésből származó jövedelem
A tőkepiacról szóló törvényben meghatározott értékpapír- kölcsönzés díjaként a
magánszemély által megszerzett összege egésze jövedelemnek minősül.
Az értékpapír – kölcsönzésből származó jövedelem után a mindenkor hatályos Személyi
jövedelemadó törvény szerint kerül levonásra. Az adó mértéke jelenleg 16 százalék.

21.

A TŐKESZERKEZETTEL, ÜZLETI STRATÉGIÁVAL ÉS AZ
EZEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEKKEL, VALAMINT AZ
EGYESÜLÉSSEL
ÉS
A
VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSSAL
KAPCSOLATOS TANÁCSADÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS

A Társaság egyedi megbízási szerződés alapján megbízója részére
a
tőkeszerkezettel,
üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a
vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végez.
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22.

A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ
KAPCSOLÓDÓ VALUTÁVAL ÉS DEVIZÁVAL TÖRTÉNŐ
SAJÁTSZÁMLÁS KERESKEDÉS

A tevékenység keretében a Társaság ügyfeleivel a befektetési szolgáltatási tevékenységhez
kapcsolódóan saját számlás devizaügyleteket köt. A Társaság jelenleg nem végez valutával
történő saját számlás kereskedést, nem üzemeltet valutapénztárt.
A lehetséges ügyletek:
 nemzetközi piacon történt vásárlás miatt a tranzakció teljesítéséhez szükséges deviza
eladása ügyfélnek (forint ellenében), illetve
 nemzetközi piacon értékpapír eladásból származó deviza megvásárlása ügyféltől
(forint ellenében).
Az ügyletek során használt árfolyamok meghatározása és az egyéb feltételek a BSZ-15/3-as
mellékletben lévő Díjtételekben találhatóak.

23.

BEFEKTETÉSI ELEMZÉS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉS

A Társaság a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés tevékenység során pénzügyi eszközre
vagy annak kibocsátójára vonatkozó, a Tpt. szerinti befektetési ajánlást készít - ide nem értve
a befektetési tanácsadást.

24.

ONLINE ÉRTÉKPAPÍRJEGYZÉS

A BUDA-CASH Zrt. honlapján (www.budacash.hu honlapon, My Buda-Cash bejelentkezés
után, a My Buda-Cash menűpont „Online Jegyzés” alpontjában) egyes értékpapírjegyzőknek,
akik esetében teljesülnek az online jegyzés feltételei, lehetőségük van a jegyzés internes
felület igénybevételével (online) történő leadására, mind nyilvános, mind zártkörű értékpapír
forgalomba hozatal esetén, amennyiben az online jegyzés lehetőségét a nyilvános forgalomba
hozatalhoz készített Tájékoztató vagy a zártkörű forgalomba hozatalhoz készített Információs
összeállítás tartalmazza. A jegyzésre nyitva álló időszakot ezen dokumentumok tartalmazzák.
Az online jegyzés feltételei: a jegyző rendelkezzen értékpapír- és ügyfélszámlával a BUDACASH Zrt-nél; rendelkezzen Ügyfélkapu eléréssel (My Buda-Cash); legyen a BUDA-CASH
Zrt-nél regisztrált érvényes email címe; rendelkezzen a BUDA-CASH Zrt. nyilvántartásában
szereplő mobiltelefon számmal; és rendelkezzen internet eléréssel.
A jegyzési folyamat során az ügyfél az online felületen szereplő jognyilatkozat(ok)
elfogadását követően megadja a jegyezni kívánt értékpapír mennyiségét, majd a „jegyzés”
pontra történő kattintással, majd a mobiltelefonjára kapott ellenőrző kód online felületre
történő beírásával majd a „jóváhagy” pontra történő kattintással befejezi a jegyzési
nyilatkozat leadását. Az ellenőrző kód beírására és a jóváhagyásra 1 óra áll az ügyfél
rendelkezésére. Az online jegyzésre megadott határidő leteltét követően a még folyamatban
lévő online jegyzések érvényes jegyzésként történő leadása már nem lehetséges.
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A jegyzés pénzügyi fedezetének biztosítása az ügyfél feladata a Tájékoztatóban, illetve az
Információs összeállításban foglalt feltételeknek megfelelően: amennyiben a pénzügyi fedezet
a fenti dokumentumokban szereplő feltételek szerinti értékben, megfelelő devizában és
határidőben nem áll rendelkezésre az ügyfél ügyfélszámláján, úgy a leadott jegyzés
érvénytelen lesz.
A jegyzés megtörténtéről az ügyfél az online felületen keresztül kap visszajelzést, a jegyzés
beérkezését követően. A jegyzés lezárultát követően a jegyzés eredményéről is a
www.budacash.hu honlapon, My Buda-Cash bejelentkezés után, a My Buda-Cash menűpont
„Online Jegyzés” alpontjában kap tájékoztatást az ügyfél.
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25.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Üzletszabályzat a Társaság általi jóváhagyással és fiókirodáiban és internetes
honlapján történő közzététellel lép életbe.
A Társaság a jelen Üzletszabályzat 8.1., illetőleg 8.2. pontjában meghatározott értékpapír- és
ügyfélszámla vezetés részletes szabályait külön szabályzatban állapítja meg.

……………………………..
Gyarmati János
BUDA-CASH Brókerház
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vezérigazgató
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Tölgyesi Péter
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Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vezérigazgató
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26.

MELLÉKLETEK:

BSZ-15/1
BSZ-15/2/a
BSZ-15/2/b
BSZ-15/3
BSZ-15/4

Üzleti nyitva tartás
A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság fiókhálózata
Kiszervezett tevékenységet végzők listája
Díjtételek
Számlaszerződés értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről
MELLÉKLETE:
BSZ-15/4/1
Megbízás befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatásra
BSZ-15/4/2
Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez

BSZ-15/5
BSZ-15/6/a
BSZ-15/6/b
BSZ-15/6/c
BSZ-15/7/a
BSZ-15/7/b
BSZ-15/8
BSZ-15/9
BSZ-15/10

Megbízási keretszerződés értékpapír-ügyletek lebonyolítására
Bizományosi szerződés értékpapír vételre
Vételi megbízási elszámolás
Kockázatfeltáró nyilatkozat értékpapír vételre vonatkozó bizományosi szerződéshez
Bizományosi szerződés értékpapír eladásra
Eladási megbízási elszámolás
Prompt adásvételi szerződés értékpapír vételre
Prompt adásvételi szerződés értékpapír eladásra
Bizományosi keretszerződés tőzsdei szabványosított határidős és tőzsdei opciós
ügyletekre
MELLÉKLETEI:
BSZ-15/10/1
Kockázatfeltáró nyilatkozat
BSZ-15/10/2
Nyilatkozat napi pozíció értesítéséről /hatályon kívül
2014.06.10-től/
BSZ-15/10/3
Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési
adattárba
történő bejelentéséről

BSZ-15/11

Bizományosi keretszerződés határidős deviza-és állampapír ügyletekre valamint
külföldi részvény, áru- és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti
ügyletekre illetve határidős áru ügyletekre
MELLÉKLETEI:
BSZ-15/11/1
Kiegészítő bizományosi szerződés tőzsdén kívüli opciós
ügyletekre
BSZ-15/11/2
Kockázatfeltáró nyilatkozat
BSZ-15/11/3
Feltételrendszer határidős deviza ügyletekre, tőzsdén kívüli
opciós ügyletekre, részvény, áru- és tőzsdeindexből
származtatott
árfolyam-különbözeti
ügyletekre, illetve
határidős áru ügyletekre
BSZ-15/11/4
Szerződés-kiegészítés az internetes kereskedési
rendszerekhez
BSZ-15/11/5
Kockázatfeltáró nyilatkozat
BSZ-15/11/6
A Haszonélvező külföldi illetőségének igazolása az
Egyesült Államok forrásadó-elszámolási szabályai szerint
BSZ-15/11/7
Szerződés virtuális munkaállomás igénybevételéhez
BSZ-15/11/8
Szerződés
a Buda-Cash
MetaRadar
szolgáltatás
igénybevételéhez
BSZ-15/11/9 a
Nyilatkozat MetaRadar szolgáltatáshoz kapcsolódóan (alfa
–természetes személy)
BSZ-15/11/9 b
Nyilatkozat MetaRadar szolgáltatáshoz kapcsolódóan (alfa
– nem természetes személy)
BSZ-15/11/10
Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárba
történő bejelentéséről
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BSZ-15/12

Portfoliókezelési megállapodás

BSZ-15/13/1
BSZ-15/13/2
BSZ-15/13/3 a

Szerződési feltételek a portfoliókezelési megállapodáshoz
Trend egyedi Portfolió-kezelési szerződés
Kockázatfeltáró nyilatkozat (A Trend Egyedi Portfóliókezelési Szerződés és a
TREND EXTRA Egyedi Portfóliókezelési Szerződés elemeként használt Access
Pénzpiaci Alaphoz)
Kockázatfeltáró nyilatkozat (a Trend Egyedi Portfóliókezelési Szerződéshez, a
TREND EXTRA Egyedi Portfóliókezelési Szerződéshez, az EURO-TREND Egyedi
Portfóliókezelési Szerződéshez és az EURO-TREND EXTRA Egyedi
Portfóliókezelési Szerződéshez)

BSZ-15/13/3 b

BSZ-15/13/4
BSZ-15/13/5
BSZ-15/13/6
BSZ-15/13/7

TREND EXTRA egyedi Portfolió-kezelési szerződés
EURO-Trend egyedi Portfolió-kezelési szerződés
Hatályon kívül
EURO-TREND EXTRA egyedi Portfolió-kezelési szerződés

BSZ-15/14
BSZ-15/15

Keretmegállapodás halasztott pénzügyi teljesítés igénybevételére
Keretmegbízási szerződés külföldön kibocsátott értékpapír és pénzpiaci eszköz
vásárlására és eladására
MELLÉKLETE:
BSZ-15/15/1
KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Összevont bizományosi szerződés és elszámolás
belföldi prompt értékpapír vételére és eladására
Összevont bizományosi szerződés és elszámolás
külföldi prompt értékpapír vételére és eladására
Összevont bizományosi szerződés és elszámolás külföldi származékos termék vételére
és eladására
Összevont prompt adásvételi szerződés (értékpapír vételre és eladására)
Összevont adásvételi szerződés Állampapír vételére és eladására
Letéti szerződés értékpapírok letéti őrzésére és kezelésére
Keretszerződés befektetési jegyek adásvételére (rendszeres vásárlás)/hatályon kívül
2014.03.17-től/
MELLÉKLETE:
BSZ-15/21/1
Kockázatfeltáró nyilatkozat /hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/21/2
Nyilatkozat értékpapír-titok átadásának engedélyezéséről
/hatályon
kívül 2014.03.17-től/

BSZ-15/16
BSZ-15/17
BSZ-15/18
BSZ-15/19
BSZ-15/20
BSZ-15/21

BSZ-15/22

Megbízási keretszerződés külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírok
adásvételének lebonyolítására valamint az ehhez kapcsolódó értékpapír- és értékpapírletéti számla vezetésének speciális szabályaira /hatályon kívül 2014.03.17-től/
MELLÉKLETE:
BSZ-15/22/1
Bizományosi szerződés (külföldi kibocsátású kollektív
befektetési értékpapír vételére) /hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/22/2
Bizományosi szerződés (külföldi kibocsátású kollektív
befektetési értékpapír eladására) /hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/22/3
Nyilatkozat értékpapír-titok átadásának engedélyezéséről
/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/22/4
Kockázatfeltáró nyilatkozat /hatályon kívül 2014.03.17-től/

BSZ-15/23

Hatályon kívül
MELLÉKLETE:
BSZ-15/23/1
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BSZ-15/24
BSZ-15/25

Összevont bizományosi szerződés és elszámolás befektetési jegy
vételére és eladására
Szerződés nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámla vezetésére
MELLÉKLETE:
BSZ-15/25/1
Befektetési eszközök listája
BSZ-15/25/2A
Kockázatfeltáró nyilatkozat
BSZ-15/25/2B
Kockázatfeltáró nyilatkozat /hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/25/3
Nyilatkozat értékpapír-titok átadásának
engedélyezéséről /hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/25/4
Nyilatkozat
nyugdíj-előtakarékossági
számlavezetésről

BSZ-15/26

Megbízási keretszerződés nyugdíj-előtakarékossági számlákon bonyolított,
dematerializált formában előállított befektetési eszközökkel kapcsolatos ügyletekre

BSZ-15/27

Megbízási szerződés nyugdíj-előtakarékossági számlákon bonyolított, befektetési
jegyek adásvételére irányuló ügyletekre /hatályon kívül 2014.03.17-től/

BSZ-15/28

Keretszerződés magyarországi kibocsátású befektetési jegyek adás-vételére, illetve az
ezekhez kapcsolódó ügyfél- és értékpapírszámla vezetésének szabályaira /hatályon
kívül 2014.03.17-től/
MELLÉKLETE:
BSZ-15/28/1
Kockázatfeltáró nyilatkozat /hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/28/2
Nyilatkozat értékpapír-titok átadásának
engedélyezéséről /hatályon kívül 2014.03.17-től/

BSZ-15/30

KERETSZERZŐDÉS magyarországi kibocsátású befektetési jegyek adás-vételére
valamint külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírok adásvételének
lebonyolítására, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél-, értékpapír- és értékpapír-letéti
számla vezetésére /hatályon kívül 2014.03.17-től/
MELLÉKLETE:
BSZ-15/30/1
Befektetői megfelelési profil/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/30/2
Befektetői alkalmassági profil/hatályon kívül 2014.03.17től/
BSZ-15/30/3
Vételi bizományosi szerződés (külföldi kibocsátású
kollektív befektetési értékpapír vételére) /hatályon kívül
2014.03.17-től/
BSZ -15/30/4
Eladási bizományosi szerződés (külföldi kibocsátású
kollektív befektetési értékpapír eladására) /hatályon kívül
2014.03.17-től/
BSZ-15/30/5
Vételi bizományosi szerződés (magyarországi kibocsátású
kollektív befektetési értékpapír vételére) /hatályon kívül
2014.03.17-től/
BSZ-15/30/6
Eladási bizományosi szerződés (magyarországi kibocsátású
kollektív befektetési értékpapír eladására) /hatályon kívül
2014.03.17-től/
BSZ-15/30/7
Nyilatkozat/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/30/8
Kockázatfeltáró nyilatkozat (Magyarországon és külföldön
kibocsátott kollektív befektetési értékpapír vásárlására és
eladására) /hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/30/9
Értékpapír- és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog
bejelentő karton/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/30/10
Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata/hatályon kívül
2014.03.17-től/
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BSZ-15/31

KERETSZERZŐDÉS befektetési jegyek adás-vételére illetve az ezekhez kapcsolódó
ügyfél-, értékpapír- és értékpapír-letéti számla vezetésére/hatályon kívül 2014.03.17től/
MELLÉKLETE:
BSZ-15/31/1
Kockázatfeltáró nyilatkozat/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/31/2
Nyilatkozat/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/31/3
Értékpapír- és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog
bejelentő karton/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ -15/31/4
Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata/hatályon kívül
2014.03.17-től/
BSZ-15/31/5
Megbízás alapok közötti átirányításra/hatályon kívül
2014.03.17-től/
BSZ-15/31/6
Megbízás alapok közötti átváltásra/hatályon kívül
2014.03.17-től/
BSZ-15/31/7
Megbízás befektetési jegy visszaváltására/hatályon kívül
2014.03.17-től/
BSZ-15/31/8
Átutalási megbízás/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/31/9
Befektetői megfelelési profil/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/31/10
Befektetői alkalmassági profil/hatályon kívül 2014.03.17től/

BSZ-15/32

Végrehajtási politika

BSZ-15/33

Összeférhetetlenségi politika kivonata

BSZ-15/34

Panasz-ügyintézési szabályzat

BSZ-15/35

Befektetői profil és nyilatkozat

BSZ-15/36

Nyilatkozat tájékoztatásról

BSZ-15/37

BUDA-CASH SIGNAL elektronikus információs szolgáltatási szerződés

BSZ-15/38

BUDA-CASH TIPP elektronikus információs szolgáltatási szerződés

BSZ-15/39

Szerződés tartós befektetési számla vezetésére

BSZ-15/40

Nyilatkozat a kamatjövedelem ellenőrzött tőkepiaci ügyletként való figyelembe
vételéről/hatályon kívül 2014.03.17-től/

BSZ-15/41

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
MELLÉKLETE:
BSZ-15/41/1
Befektetési irányelvek
BSZ-15/41/2
Nyilatkozat az adatközlés módjáról

BSZ-15/42
BSZ-15/43/a

Szerződés-kiegészítés a BC Online internetes kereskedési rendszerhez
POLE POSITION BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS/hatályon kívül
2014.03.17-től/
POLE POSITION BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS (külön
kockázatfeltáró nyilatkozattal) /hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/43/1
POLE
POSITION
VÉTELI
BIZOMÁNYOSI
SZERZŐDÉS/hatályon kívül 2014.03.17-től/
BSZ-15/43/2
POLE
POSITION
ELADÁSI
BIZOMÁNYOSI
SZERZŐDÉS/hatályon kívül 2014.03.17-től/
JOKER BEFEKTETÉSI ALSZÁMLA SZERZŐDÉS /hatályon kívül 2014.03.17től/
MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS/hatályon kívül 2014.03.17-től/
ICASH MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM /hatályon kívül 2014.06.10-től/
TOP PLAYERS BEFEKTETÉSI SZÁMLA /hatályon kívül 2014.06.10-től/

BSZ-15/43/b

BSZ-15/44
BSZ-15/45
BSZ-15/46
BSZ-15/47
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BSZ-15/48
BSZ-15/49
BSZ-15/50
BSZ-15/51
BSZ-15/52
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BSZ-15/54
BSZ-15/55
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BSZ-15/58
BSZ-15/59
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BSZ-15/74
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ICASH MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM /módosított//hatályon kívül 2014.06.10től/
MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /módosított//hatályon kívül
2014.06.10-től/
MEGATREND+ EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályon kívül 2014.06.10től/
ICASH+ MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM /hatályon kívül 2014.06.10-től/
TOP PLAYERS+ BEFEKTETÉSI SZÁMLA /hatályon kívül 2014.06.10-től/
NYILATKOZAT A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA FUTAMIDEJE
MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL
ICASH EXTRA MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM /hatályon kívül 2014.06.10-től/
MEGATREND EURO EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályon kívül
2014.06.10-től/
MEGATREND EURO+ EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályon kívül
2014.06.10-től/
Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő
bejelentéséről
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
MEGÁLLAPODÁS
JOGVITÁK
RENDEZÉSÉRE
(FOGYASZTÓNAK
MINŐSÜLŐ ÜGYFÉL ESETÉN)
KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
TOP PLAYERS BEFEKTETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE
/hatályon kívül 2014.06.10-től/
ICASH
/ICASH+
/ICASH
EXTRA
MEGTAKARÍTÁSI
PROGRAM
KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE /hatályon kívül 2014.06.10-től/
MEGATREND/MEGATREND+/MEGATREND EURO/ MEGATREND EURO+
EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE /hatályon kívül
2014.06.10-től/
ICASH EXTRA MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM /módosított/
ICASH+ MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM /módosított/
MEGATREND EURO EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /módosított/
MEGATREND EURO+ EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /módosított/
MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /másodszor módosított/
MEGATREND+ EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /módosított/
TOP PLAYERS BEFEKTETÉSI SZÁMLA /módosított, hatályos 2014.11.24-től/
TOP PLAYERS+ BEFEKTETÉSI SZÁMLA /módosított, hatályos 2014.11.24től/
NYILATKOZAT (ONLINE SZÁMLAIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATBAN)
FATCA NYILATKOZATOK
POLE POSITION BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS /módosított,
hatályos 2014.11.24-től/
POLE POSITION + BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS /módosított,
hatályos 2014.11.24-től/
MEGATREND EURO EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályos 2014.09.15től/
MEGATREND EURO+ EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályos 2014.09.15től/
MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályos 2014.09.15-től/
MEGATREND+ EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályos 2014.09.15-től/
MEGATRENDX szolgáltatáscsomag /hatályos 2014.12.29-től/
TREND KOMBINÁLT PORTFÓLIÓKEZELÉS
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A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ügyfélforgalmi
rendje*
ÜZLETI ÓRÁK
(BSZ-15/1 melléklet)
Nap

Délelőtti nyitva tartás

Délutáni nyitva tartás

Hétfő

9.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Kedd

9.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Szerda

9.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Csütörtök

9.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Péntek

9.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Az ügyfélpénztár a budapesti fiókirodában az üzleti nyitva tartással megegyező ideig van nyitva, a
nem Budapesten lévő fiókirodák ügyfélpénztárai a délutáni üzleti nyitva tartás végét megelőzően fél
órával, 16.30 –kor bezárnak.
KERESKEDÉSI IDŐ
Buda-Cash Trader Internetes Kereskedési Rendszer esetén megbízás felvétele*
Hétfő
0 órától 24 óráig
Kedd
0 órától 24 óráig
Szerda
0 órától 24 óráig
Csütörtök 0 órától 24 óráig
Péntek
0 órától 23 óráig
Vasárnap 21 órától 24 óráig
MarketStar / MarketStar 2 Internetes Kereskedési Rendszer esetén megbízás felvétele*
0 órától 24 óráig
Kedd
0 órától 24 óráig
Szerda
0 órától 24 óráig
Csütörtök 0 órától 24 óráig
Péntek
0 órától 23 óráig
Vasárnap 21 órától 24 óráig
1.1.1.1

Hétfő

Felhívjuk figyelmét, hogy a MarketStar-on kereskedhető piacok egyedi nyitvatartási idejéről a platform
menüjében a -Segítség\ -Általános segítség pontban letölthető pdf fájl melléklete ad tájékoztatást.

Buda-Cash MetaTrader Internetes Kereskedési Rendszer esetén megbízás felvétele*
Hétfő
0 órától 24 óráig
Kedd
0 órától 24 óráig
Szerda
0 órától 24 óráig
Csütörtök 0 órától 24 óráig
Péntek
0 órától 22 óráig
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/XAUUSD és XAGUSD termékek esetében a kereskedés 23:00 és 24:00 között szünetel/.

Határidős devizaügyletek, valamint külföldi részvény- áru- és tőzsdeindexből származtatott
árfolyam-különbözeti ügyletekre, határidős áru ügyletekre telefonon adott megbízások
felvételének ideje általánosan * (az egyes határidős termékek pontos megbízás-felvételi ideje a
Díjtételekben található)
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8 órától 22 óráig
8 órától 22 óráig
8 órától 22 óráig
8 órától 22 óráig
8 órától 22 óráig

Nemzetközi desk részére telefonon adott megbízások felvételének ideje *
Hétfő
8 órától 22 óráig
Kedd
8 órától 22 óráig
Szerda
8 órától 22 óráig
Csütörtök 8 órától 22 óráig
Péntek
8 órától 22 óráig
Munkanap-áthelyezések, illetve külföldi eltérő munkarend miatt a társaság a fentiektől eltérő nyitva tartásról
tájékoztatja ügyfeleit.
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A BUDA-CASH BRÓKERHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
FIÓKHÁLÓZATA
(BSZ-15/2/a melléklet)
Központi Iroda
út 22.

1118 Budapest, Ménesi

Fiókiroda megnevezése
Bajai Fiókiroda

Fiókiroda címe
6500 Baja, Vörösmarty u. 5. I/2.

Békéscsabai Fiókiroda

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9.

Debreceni Fiókiroda

4025 Debrecen, Piac utca 31. I/2.

Győri Fiókiroda

9022 Győr, Széchenyi tér 7. I.em.

Kecskeméti Fiókiroda

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 2. II.em.

Miskolci Fiókiroda

3530 Miskolc, Arany János tér 1.

Pécsi Fiókiroda

7624 Pécs, Barbakán tér 5.

Szegedi Fiókiroda

6720 Szeged, Feketesas u. 28.

Veszprémi Fiókiroda*

8200 Veszprém, Ádám Iván u. 2. I.em.

Zalaegerszegi Fiókiroda

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 5.

*a békéscsabai és a veszprémi fiókirodában nem lehetséges a készpénzfelvétel illetve befizetés
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KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK LISTÁJA
(BSZ-15/2/b melléklet)
Társaság neve, székhelye
„salesforce.com Sárl”
(Route de la Longeraie 9 , 1110 Morges, Switzerland)
OPTIMO BUSINESS TANÁCSADÓ IRODA Kft.
(1173 Budapest, Kistanya u. 28.)
DORSUM Zrt.

(1012 Budapest, Logodi u. 5-7., 3. em. 18.)
ATTENTION CRM CONSULTING Kft.
(1141 Budapest, Szomolány u. 60/B)
REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft.
(1097 Budapest, Illatos út 6.)
Lead Generation Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Lepke u. 8.)
NETC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1221 Budapest, Péter Pál u. 137.)
DoclerNet Hosting Kft.
(1101 Budapest, Expo tér 5-7.)
fps webügynökség Kft.
(3526 Miskolc, Arany János tér 1. „A” épület A lépcsőház V.
em.)

Azonosító: BSZ-15
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Tevékenység megnevezése
Értékesítési tevékenység támogatása
Kiszervezett (informatikai) biztonsági
vezetői feladatok ellátása
CLAVIS
rendszerrel
kapcsolatos
szolgáltatás végzése

Rendszer kialakítási
szolgáltatás

és

támogatási

Iratok és egyéb adathordozók zárt
rendszerben történő megsemmisítése
Értékesítés-támogatási jellegű (sales)
szolgáltatás
Szoftver fejlesztés és karbantartás
(Bankközi határidős devizaügyleteket
nyilvántartó és elszámoló szoftver)
Szerver bérlet és hoszting szolgáltatás
Webhosting szolgáltatás
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DÍJTÉTELEK
érvényes 2015. február 23-tól
(BSZ-15/3 melléklet)
A. Buda-Cash Zrt. fiókhálózatának ügyfelei számára (általános díjjegyzék)
I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK
Tranzakció megnevezése
Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás
Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés

Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése
Ügyfél részére KELER alszámla nyitása
Ügyfél KELER alszámlájára kerülő értékpapírmozgás
Ügyfél KELER alszámlájáról lekerülő értékpapírmozgás
Belső átvezetés számlák között (értékpapír, pénz)

Számlakivonat kiadása, küldése
Halasztott díjfizetés
Késedelmi kamat
Részletes adó igazolás kiállítása
Számlakivonat és bizonylatokról készített utólagos
másolat kiadásának díja
Egyéb igazolások díja

Díj, jutalék mértéke
Díjmentes
2,800 Ft / negyedév*
vagy
2,400 Ft/negyedév**

Díjmentes
1,000 Ft
1,500 Ft
1,500 Ft
1,000 Ft

Díjmentes
17 %
Mindenkori jegybanki alapkamat
kétszerese
200 Ft / lap

Megjegyzés
illetve egyedi megállapodástól
függően;
minden megkezdett negyedév
alapján a tárgynegyedévet követő
első munkanapon kerül terhelésre
*Postai úton történő számlakivonat
küldés esetén
** Számlakivonat internetes
tárhelyről történő letöltése esetén
Írásbeli kérelem alapján
Egyszeri
Értékpapír fajtánként
Értékpapír fajtánként
Értékpapír fajtánként (azon belül
több bekerülési ár esetén bekerülési
áranként külön-külön
tranzakcióként) ill. átvezetésenként

500 Ft / lap
1,000 Ft

II. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE
Tranzakció megnevezése
Tőzsdei azonnali ügyletek
Azonnali ügyletek a BÉTa Piac multilaterális
kereskedési rendszeren
Day-trade (napon belüli) tőzsdei ügyletek
Tőzsdén kívüli (OTC) részvényügyletek
Tőzsdén kívüli (OTC) állampapír bizományosi ügyletek

Állampapír adás-vétele
Portfóliókezelés
Megbízások módosítása
Megbízások visszavonása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Díj, jutalék mértéke
az árfolyamérték 1%-a, minimum
3,000 Ft
az árfolyamérték 0,7 %-a,
minimum 3,000 Ft
a szokásos jutalék 50%-a

Megjegyzés
Illetve egyedi megállapodástól
függően
Illetve egyedi megállapodástól
függően
Illetve egyedi megállapodástól
függően
országos napilapokban meghirdetett árfolyamok szerint, illetve egyedi
megállapodástól függően
1 évet meg nem haladó hátralévő Illetve egyedi megállapodástól
futamidejű értékpapír esetén az
függően
árfolyamérték 1%-a, min. 3,000 Ft
1 évet meghaladó hátralévő
futamidejű értékpapír esetén az
árfolyamérték 2%-a, min. 3,000 Ft
napi árfolyamon
Az árfolyamérték 0,4 %-a
díjmentes
díjmentes
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Tranzakció megnevezése
Befektetési jegyek vétele

Díj, jutalék mértéke
iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
(Access Global Dynamic Alap): a befektetett összeg max. 6 %-a
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (Access Pénzpiaci
Alap): nincs
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap (Access
Global Balanced Alap): a befektetett összeg max. 6 %-a
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (Access
Global Aggressive Alap)*: a befektetett összeg max. 3 %-a
Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Acess Ingatlan
Nyíltvégű Befektetési Alap): a befektetett összeg 3 %-a
iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap (Access Global
Conservative Alap): a befektetett összeg max. 6 %-a
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési
Alap (Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap): a
befektetett összeg 6 %-a

Megjegyzés

* minimum 10 M Ft kezdő
befizetéssel vásárolható meg

ACCESS Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap
(ACCESS World Gold Trend Alap) : a befektetett összeg max. 6
%-a
Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
(Access-BWM Hedge Fund Követő Alap): a befektetett összeg 6
%-a
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési
Alap ( Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap): a
befektetett összeg max. 6 %-a
Adventum Arbitrázs Származtatott Befektetési Alap: a
befektetett összeg 0,0001 %-a, de min. 1.500,-Ft ügyletenként

Befektetési jegyek
visszaváltása

iCash Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
(Access Global Dynamic Alap): nincs
Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap (Access Pénzpiaci
Alap): 500,-Ft
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap (Access
Global Balanced Alap): nincs
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (Access
Global Aggressive Alap): nincs
iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap (Access Global
Conservative Alap): nincs
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési
Alap (Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap),
ACCESS Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap
(ACCESS World Gold Trend Alap): nincs
Access Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
(Access-BWM Hedge Fund Követő Alap): nincs

Befektetési jegyek
visszaváltása

Capitol Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Acess Ingatlan
Nyíltvégű Befektetési Alap) **: 2%, 365 naptári napon túli
visszaváltás esetén 0,00 %
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési
Alap ( Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap): 6 %,
365 naptári napon túli visszaváltás esetén 0,00 %
Adventum Arbitrázs Származtatott Befektetési Alap: a
befektetett összeg 0,0001 %-a, de min. 1.500,-Ft ügyletenként

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

** A visszaváltási megbízás
felvételét követő 90. forgalmazási
napon történik a megbízás
teljesítése
és
elszámolása
(elszámolási értéknap). A BUDACASH a visszaváltási megbízást a
visszaváltási
megbízás
felvételének napján érvényes egy
jegyre jutó nettó eszközértéken
teljesíti.
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Tranzakció megnevezése
Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek

Díj, jutalék mértéke
Megjegyzés
USA, Kanada:
2 $ alatt kötésenként 30$ plusz 1,5 cent/db, minimum illetve egyedi megállapodástól
10.000 Ft*
függően
5$ alatt kötésenként 30$ plusz 4cent/db, min.10.000
Ft*
5 $ felett az árfolyamérték 1 %-a,
Minimum 10.000 Ft*
Németország:
1 €/db alatt árfolyamérték 1,5 %-a
1 €/db felett árfolyamérték 0,7%-a
Minimum 10.000 Ft *

illetve egyedi megállapodástól
függően
(XETRA,
Frankfurt,
Berlin,
Hamburg, Stuttgart, stb.)

Londoni tőzsde (LSE)
Az árfolyamérték 1,0 %-a, de min. 10.000,-Ft*+ vétel illetve egyedi megállapodástól
esetén az árfolyamérték 0,5%-a (stamp duty)
függően
DE ír részvények (IRL) esetében a stamp duty 1%
Szingapúri tőzsde
Az árfolyamérték 1,0 %-a, de min. 20.000,-Ft

illetve egyedi megállapodástól
függően

Milánói tőzsde
Az árfolyamérték 1,0 %-a, de min. 10.000,-Ft*+ vétel illetve egyedi megállapodástól
esetén az árfolyamérték 0,12%-a (tranzakciós illeték) függően
Párizsi tőzsde
Az árfolyamérték 1,0 %-a, de min. 10.000,-Ft*+ vétel illetve egyedi megállapodástól
esetén az árfolyamérték 0,20%-a (tranzakciós illeték) függően
Egyéb piacok
Az árfolyamérték 1,0 %-a, de min. 10.000,-Ft*

Tőkegarantált Befektetések
Tranzakció megnevezése
Németországi warrantok
TURBO jegyek
Amerikai opciós ügyletek:
Vétel, eladás (lábanként)
Lehívás
Külföldi befektetési alapok
befektetési jegyei

Konstrukciótól függően

illetve egyedi megállapodástól
függően
(Prága, Varsó, Amszterdam,
Koppenhága, Helsinki, Madrid,
Lisszabon, Zürich-virtx, Brüsszel,
XETRA-Bécs, Honkong,stb.)

Díj, jutalék mértéke

Megjegyzés

1 €/db alatt árfolyamérték 1,5 %-a
1 €/db felett árfolyamérték 1,0 %-a
Minimum 10.000 Ft*

illetve egyedi megállapodástól
függően

Kontraktusonként 15 $, de minimum 10.000 Ft*

illetve egyedi megállapodástól
függően

Árfolyamérték 2 %-a, min. 25.000,-Ft*
Árfolyamérték 1 - 8 %-a
és költségtérítés (vételi és eladási megbízáskor)

illetve egyedi megállapodástól
függően
illetve egyedi megállapodástól
függően

* illetve a Ft-összegnek megfelelő deviza, kötésnapi MNB- középárfolyammal számolva

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78
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III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
Tranzakció megnevezése
Forint átutalás forintszámla terhére

Készpénz rendelkezésre tartás díja

Díj, jutalék mértéke
utalandó összeg 0,15%-a, de min: 250 Ft, max: 10,000 Ft
VIBER utalás esetén 20,000 Ft /tranzakció
a kifizetendő összeg 0,15%-a,
minimum 500 Ft.
a fel nem vett összeg 0,1%-a minimum 75 Ft

Deviza átutalás forintszámla
terhére****

Standard (T+2 napos)
utalandó összeg 0,25%-a, de min: 4,000 Ft.

Deviza átutalás forintszámla
terhére****

Sürgős (T napos)
(utalandó összeg 0,25%-a, de min: 4,000 Ft) +
60 USD vagy 60 USD-nek megfelelő HUF

Deviza utalás deviza számla
terhére****:

Standard (T+3 napos)
USD esetén utalandó összeg 0,25%-a, de min: 25 USD
max 350 USD;
GBP esetén utalandó összeg 0,25%-a, de min: 18 GBP
max 80 GBP;
NOK esetén utalandó összeg 0,25%-a, de min: 160 NOK
max 720 NOK;
CHF esetén utalandó összeg 0,25%-a, de min: 25 CHF
max 350 CHF;

Készpénzfelvétel**, ***

Megjegyzés
illetve egyedi megállapodástól
függően
illetve egyedi megállapodástól
függően
abban az esetben, ha az ügyfél
nem veszi fel az igényelt
összeget a kért napon

illetve egyedi megállapodástól
függően

egyéb deviza esetében az utalandó összeg 0,25%-a, de
min. 4,000 Ft-nak megfelelő deviza

Standard (T+2 napos)
EUR esetén utalandó összeg 0,25%-a, de min: 20 EUR,
max: 300 EUR;

illetve egyedi megállapodástól
függően
illetve egyedi megállapodástól
függően

Sürgős (T napos)
USD esetén: (utalandó összeg 0,25%-a, de min: 25
USD) + 60 USD ;
EUR esetén:(utalandó összeg 0,25%-a, de min: 20 EUR
)+ 60 USD-nek megfelelő EUR;
Euro, USD befizetés a Buda-Cash Zrt.
kijelölt bankszámláira

Az adott számlavezető bank aktuális kondíciói alapján

T napon adott megbízásnak az adott /munka/napon 11 óráig beérkezett és visszaigazolt megbízás minősül,
a T napon 11 óra után beérkezett vagy visszaigazolt megbízás következő napon adott megbízásnak
minősül .
** az 500 000 Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt előző munkanap 11:30 óráig kell bejelenteni annál
a fiókirodánál melynél a tranzakciót lebonyolítják. A bejelentés elmulasztása esetén a BUDA-CASH Zrt.
megtagadhatja az összeg kifizetését.
***a veszprémi fiókirodában nem lehetséges a készpénzfelvétel illetve befizetés
**** Ez a díj nem tartalmazza az utalás lebonyolításában résztvevő levelező bank költségét!
A BUDA-CASH Zrt. jelenleg csak forint (HUF) pénztárat üzemeltet fiókirodáiban.

Azonosító: BSZ-15
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IV. ÉRTÉKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
Tranzakció megnevezése
Értékpapírok letétkezelése
Fizikai, vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti
őrzése
Letéti igazolás kiadása
Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése
Értékpapírok fizikai kikérése
Értékpapírok zárolása ügyfélszámlán
Értékpapírok zárolásának feloldása ügyfélszámlán
Értékpapír átalakítás
Társasági eseményre értékpapír zárolása (pl. közgyűlés)
Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása
Értékpapírtranszfer
Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes zárolása
Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes zárolás
feloldása
Transzferdíj nemzetközi ügyletek esetén

Transzferdíj BÉTa Piacon kereskedhető (jelen lévő)
értékpapírok esetén (ezeknél az értékpapíroknál NEM a
nemzetközi ügyletek esetén szereplő díj kerül
felszámításra , függetlenül a transzfer irányától)

Díj, jutalék mértéke
díjmentes
a névérték 1 %-a
minimum 1 000 Ft / hó
1 000 Ft / hó
díjmentes
a névérték 0,2%-a, de
minimum 50,000 Ft
500 Ft
díjmentes
díjmentes
1,500 Ft
díjmentes
2,000 Ft
10,000 Ft
10,000 Ft
10.000.-Ft*

25.000.-Ft*

Megjegyzés
Értékpapír fajtánként,
minden megkezdett hónap első munkanapján
kerül terhelésre
Értékpapír fajtánként
határidő elmulasztása esetén, ill nem Keler
képes értékpapírok esetében 5 000 Ft
Kiszállításonként
értékpapír fajtánként
határidő elmulasztása esetén 5000 Ft
Egyszeri
értékpapír fajtánként
értékpapír fajtánként
értékpapír fajtánként
értékpapír fajtánként.
* Abban az esetben, ha a transzfer technikai
okokból csak több lépésben oldható meg, a
díj minden egyes rész-transzferügylet esetén
felszámításra kerül.
értékpapír fajtánként.
* Abban az esetben, ha a transzfer technikai
okokból csak több lépésben oldható meg, a
díj minden egyes rész-transzferügylet esetén
felszámításra kerül.

V. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE A DAY TRADE TÍPUSÚ ÜGYLETEK ESETÉBEN
Egis, Matáv, Mol, OTP, Richter esetében
Minden egyéb instrumentum esetében

a fedezeti érték 1000 %
a fedezeti érték 500%

VI. SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KONDÍCIÓI
1. SZABVÁNYOSÍTOTT SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK
Tranzakció megnevezése
BUX

Alapletét mértéke
kontraktusonként
KELER * 2

Szabványosított határidős részvények:

KELER * 2

Szabványosított határidős kamatügyletek:

KELER * 2

Szabványosított határidős devizaügyletek:

KELER * 2

Díj, jutalék mértéke kontraktusonként
maximum 4,000 Ft, egyedi megállapodástól
függően
maximum 4,000 Ft, egyedi megállapodástól
függően
maximum 4,000 Ft, egyedi megállapodástól
függően
maximum 4,000 Ft, egyedi megállapodástól
függően

Minden szabványosított származékos ügyletre az alapletét kontraktusonkénti mértéke a mindenkori
KELER alapletét 2-szerese, illetve egyedi megállapodástól függően. A díj, jutalék mértéke
kontraktusonként maximum 4,000 Ft, egyedi megállapodástól függően.
A változó letét befizetésének időbeli határideje: a tárgynapot követő munkanap 10.00 óra.
(KELER – a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. által kért mindenkori alapletét.)
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2. SZABVÁNYOSÍTOTT OPCIÓS ÜGYLETEK
Tranzakció megnevezése

Alapletét mértéke (KELER*2)
kontraktusonként
Kiírónak: KELER * 2
Kiírónak: KELER * 2

Vételi opciók
Eladási opciók

Díj, jutalék mértéke kontraktusonként
1,500 Ft, ill. egyedi megállapodástól függően
1,500 Ft, ill. egyedi megállapodástól függően

A változó letét befizetésének időbeli határideje: a tárgynapot követő munkanap 10.00 óra.
(KELER – a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. által kért mindenkori alapletét.)

3. NEM SZABVÁNYOSÍTOTT DEVIZA /OPCIÓS ÜGYLETEK
Termék

Pontérték

Alap-

Alapjutalék Daytrade

Daytrade

Legkisebb

Emelt jutalék

Normál

Intraweek

Daytrade

Megbízás

határ

Margin*

margin

margin

felvétele**

jutalék

kisértékű

jutalék

kisértékű

AUDCAD

0.0001

4

6

3

4

köt.
mennyiség***
100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

AUDCHF

0.0001

4

6

3

4

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

AUDCZK

0.001

75

115

50

75

100,000

200,000

0.05

0.05

0.04

08:00-22:00

AUDEUR

0.0001

2

3

1

2

100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

AUDGBP

0.0001

2

3

1

2

100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

AUDHUF

0.01

8

10

5

8

100,000

200,000

0.06

0.05

0.04

08:00-22:00

AUDJPY

0.01

3

5

2

3

100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

AUDNOK

0.0001

20

35

15

23

100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

AUDNZD

0.0001

4

6

3

4

100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00
08:00-22:00

AUDPLN

0.0001

10

15

7

10

100,000

200,000

0.05

0.05

0.04

AUDSGD

0.0001

5

8

3

5

100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

AUDTRY

0.0001

4

6

3

4

100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00
08:00-22:00

AUDUSD

0.0001

3

4

2

3

100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

CADCHF

0.0001

4

6

3

4

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

CADHUF

0.01

7

10

5

7

100,000

200,000

0.06

0.05

0.04

08:00-22:00

CADJPY

0.01

3

5

2

3

100,000

200,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

CHFAUD

0.0001

4

6

3

4

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

CHFCZK

0.001

85

130

60

85

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

CHFDKK

0.0001

20

30

15

20

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

CHFHUF

0.01

8

12

5

6

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

CHFJPY

0.01

3

4

2

3

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

CHFNOK

0.0001

20

35

15

20

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

CHFPLN

0.0001

11

17

7

11

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

CHFSEK

0.0001

25

35

15

23

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 105/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Termék

Pontérték

Alapjutalék

Alapjutalék Daytrade
kisértékű

jutalék

Daytrade

Legkisebb

Emelt jutalék

Normál

Intraweek

Daytrade

Megbízás

kisértékű

határ

margin

margin

margin

felvétele**
08:00-22:00

CHFTRY

0.0001

5

8

3

5

köt.
mennyiség***
100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

CHFZAR

0.0001

20

30

15

20

100,000

200,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

DKKCZK

0.001

20

30

15

20

1,000,000

2,000,000

0.1

0.05

0.04

08:00-22:00

DKKHUF

0.01

140

200

100

140

1,000,000

2,000,000

0.06

0.05

0.04

08:00-22:00

DKKJPY

0.001

70

100

50

70

1,000,000

2,000,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

DKKNOK

0.0001

4

6

3

4

1,000,000

2,000,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

DKKNZD

0.0001

1

2

1

1

1,000,000

2,000,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

DKKSEK

0.0001

5

8

3

5

1,000,000

2,000,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

DKKSGD

0.0001

1

2

1

1

1,000,000

2,000,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

DKKTHB

0.001

30

40

20

30

1,000,000

2,000,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

DKKZAR

0.0001

4

6

3

4

1,000,000

2,000,000

0.1

0.05

0.05

08:00-22:00

EURAUD

0.0001

5

8

4

5

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURCAD

0.0001

5

8

4

6

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURCHF

0.0001

4

6

3

4

100,000

150,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

EURCZK

0.001

11

17

7

11

100,000

150,000

0.1

0.05

0.04

08:00-22:00

EURDKK

0.0001

30

45

20

30

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURGBP

0.0001

3

4

2

3

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURHUF

0.01

9

14

6

9

100,000

150,000

0.06

0.05

0.04

08:00-22:00

EURJPY

0.01

4

6

3

4

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURMXN

0.001

50

70

35

50

100,000

150,000

0.1

0.05

0.05

08:00-22:00

EURNOK

0.0001

30

40

20

30

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURNZD

0.0001

8

12

5

8

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURPLN

0.0001

12

18

8

12

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURRON

0.0001

15

22

10

15

100,000

150,000

0.04

0.04

0.04

08:00-22:00

EURRUB

0.0001

150

220

100

15

100,000

150,000

0.4

0.4

0.2

08:00-22:00

EURSEK

0.0001

30

45

20

30

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURSGD

0.0001

7

11

5

4

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

EURTRY

0.0001

6

10

4

6

100,000

150,000

0.12

0.06

0.04

08:00-22:00

EURUSD

0.0001

3

4

2

3

100,000

150,000

0.04

0.04

0.04

08:00-22:00

EURZAR

0.0001

30

45

20

30

250,000

250,000

0.1

0.05

0.05

08:00-22:00

GBPAUD

0.0001

6

9

4

6

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPCAD

0.0001

6

9

4

6

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPCHF

0.0001

6

9

4

6

100,000

100,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

GBPCZK

0.01

180

270

150

225

100,000

100,000

0.1

0.05

0.04

08:00-22:00

GBPDKK

0.0001

40

60

30

45

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPEUR

0.0001

6

9

4

6

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPHUF

0.01

13

20

9

14

100,000

100,000

0.06

0.05

0.04

08:00-22:00

GBPJPY

0.01

5

8

4

6

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPNOK

0.0001

50

80

40

60

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPNZD

0.0001

11

17

8

12

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPPLN

0.0001

25

38

15

23

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPSEK

0.0001

40

60

30

45

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPSGD

0.0001

11

17

8

12

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPTHB

0.01

250

380

150

230

100,000

100,000

0.2

0.1

0.05

08:00-22:00

GBPTRY

0.0001

12

18

8

12

100,000

100,000

0.08

0.06

0.04

08:00-22:00

GBPUSD

0.0001

4

6

3

5

100,000

100,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

GBPZAR

0.0001

50

75

40

60

200,000

200,000

0.1

0.08

0.05

08:00-22:00

JPYDKK

1.00E-05

2

3

1

2

15millió

20millió

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

JPYNOK

1.00E-05

2

3

1

2

15millió

20millió

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00
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JPYHUF

0.0001

9

15

6

9

15millió

20millió

0.06

0.05

0.04

08:00-22:00

NOKDKK

0.0001

3

4.5

2

3

1,000,000

1,500,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NOKHUF

0.01

1

2

1

1

1,000,000

1,500,000

0.06

0.05

0.04

08:00-22:00

NOKJPY

0.001

61

92

41

61

1,000,000

1,500,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00
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Termék

Pontérték

Daytrade

Legkisebb

Emelt jutalék

Normál

Intraweek

Daytrade

Megbízás

jutalék

Alap-

Alapjutalék Daytrade
kisértékű

jutalék

kisértékű

határ

margin

margin

margin

felvétele**

1,500,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NOKSEK

0.0001

4

6

3

4

köt.
mennyiség***
1,000,000

NZDAUD

0.0001

3

4.5

2

3

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NZDCAD

0.0001

3

4.5

2

3

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NZDCHF

0.0001

3

4.5

2

3

200,000

300,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

NZDCZK

0.001

67

101

45

67

200,000

300,000

0.1

0.05

0.04

08:00-22:00

NZDDKK

0.001

15

23

10

15

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NZDEUR

0.0001

2

3

1

2

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00
08:00-22:00

NZDGBP

0.0001

1

2

1

1

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

NZDHUF

0.01

4

6

2

3

200,000

300,000

0.1

0.05

0.04

08:00-22:00

NZDJPY

0.01

3

4

2

3

150,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NZDNOK

0.001

17

26

11

17

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NZDPLN

0.0001

9

14

6

9

200,000

300,000

0.1

0.05

0.04

08:00-22:00

NZDSEK

0.001

20

30

15

20

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NZDSGD

0.0001

4

6

3

4

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NZDTHB

0.001

92

138

61

92

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

NZDTRY

0.0001

6

9

4

6

200,000

300,000

0.04

0.04

0.04

08:00-22:00

NZDUSD

0.0001

2

3

1

2

200,000

300,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00
08:00-22:00

PLNHUF

0.01

2

3

1

2

500,000

750,000

0.06

0.05

0.04

PLNJPY

0.001

120

180

80

120

500,000

750,000

0.1

0.05

0.04

08:00-22:00

PLNSEK

0.0001

6

9

4

6

500,000

750,000

0.04

0.04

0.04

08:00-22:00

SEKDKK

0.0001

3

5

2

3

1,000,000

1,500,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

SEKHUF

0.01

1

2

1

1

1,000,000

1,500,000

0.06

0.05

0.04

08:00-22:00

SEKJPY

0.001

50

80

40

50

1,000,000

1,500,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

SEKNOK

0.0001

4

6

3

4

1,000,000

1,500,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

SGDJPY

0.01

3

4

2

3

100,000

180,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

TRYHUF

0.01

8

12

6

8

250,000

500,000

0.1

0.05

0.04

08:00-22:00

TRYJPY

0.01

4

6

3

4

250,000

500,000

0.1

0.08

0.04

08:00-22:00

TRYPLN

0.0001

6

9

4

6

250,000

500,000

0.07

0.06

0.04

08:00-22:00

TRYSEK

0.0001

14

21

9

14

250,000

500,000

0.08

0.06

0.04

08:00-22:00

USDCAD

0.0001

3

5

2

3

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

USDCHF

0.0001

4

7

3

4

100,000

150,000

0.15

0.15

0.15

08:00-22:00

USDCZK

0.001

10

15

6

9

100,000

150,000

0.1

0.05

0.04

08:00-22:00

USDDKK

0.0001

26

39

17

26

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

USDHKD

0.0001

27

40

18

27

100,000

150,000

0.04

0.04

0.04

08:00-22:00

USDHUF

0.01

8

12

5

8

100,000

150,000

0.06

0.05

0.04

08:00-22:00

USDJPY

0.01

3

4

2

3

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

USDMXN

0.0001

50

65

30

50

100,000

150,000

0.2

0.1

0.05

08:00-22:00

USDNOK

0.0001

25

40

20

25

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

USDPLN

0.0001

11

17

7

11

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

USDRON

0.0001

12

18

8

12

100,000

150,000

0.04

0.04

0.04

08:00-22:00

USDRUB

0.0001

120

180

80

120

100,000

150,000

0.4

0.4

0.2

08:00-22:00

USDSEK

0.0001

30

45

20

30

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

USDSGD

0.0001

6

9

4

6

100,000

150,000

0.05

0.04

0.04

08:00-22:00

USDTHB

0.01

15

23

10

15

100,000

150,000

0.2

0.1

0.05

08:00-22:00

USDZAR

0.0001

25

40

15

25

100,000

150,000

0.1

0.05

0.05

08:00-22:00

USDTRY

0.0001

5

8

3

5

100,000

150,000

0.12

0.06

0.04

08:00-22:00
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Termék

Pontérték

XAG

0.0001

XAU

0.01

Termék

Pontérték

Jutalék

Legkisebb köthető

Normál

Intraweek

mennyiség***

Daytrade Megbízások

margin

margin

margin

felvétele**

alapjutalék 200, daytrade jutalék 150

2,500 uncia

0.1

0.1

0.1

08:00-22:00

alapjutalék 60, daytrade jutalék 40

50 uncia

0.08

0.08

0.08

08:00-22:00

Alapjutalék

Vételnél

Kamattartalom
Eladásnál

Legkisebb

Margin

Megbízások

köthető mennyiség****

felvétele**

DOW

1

15

USD LIBOR +3%

USD LIBID -2,5%

1 db

0.06

08:00-22:00

NASDAQ
100
S&P 500

1

3

USD LIBOR +3%

USD LIBID -2,5%

10 db

0.06

08:00-22:00

170

USD LIBOR +3%

USD LIBID -2,5%

10 db

0.06

08:00-22:00

Margin

Megbízások

Termék

0.01
Pontérték

Alapjutalék

Vételnél

Kamattartalom
Eladásnál
EUR LIBID -2,5%

Legkisebb
köthető mennyiség****

felvétele

DAX

1

6

EUR LIBOR +3%

3 db

0.06

08:01-21:55

CAC

1

5

EUR LIBOR +3%

EUR LIBID -2,5%

3 db

0.06

08:01-20:55

FTSE

1

6

GBP LIBOR +3%

GBP LIBID -2,5%

3 db

0.06

08:01-20:55

IBEX

0.1

100

EUR LIBOR +3%

EUR LIBID -2,5%

1 db

0.06

09:01-17:30

1

30

EUR LIBOR +3%

EUR LIBID -2,5%

1 db

0.06

09:10-17:25

MIB 30

* Normál margin amennyiben a lejáratig hátralévő napok száma 90 napnál kevesebb, 90-180 nap között az induló
fedezetigény a normál margin 150%-a, 180-360 nap között az induló fedezetigény a normál margin 200%-a
** A BUDA-CASH Trader, MarketStar, MarketStar 2 és MetaTrader internetes kereskedési rendszerekben a megbízás
felvételének időszaka a jelzett időintervallumoknál tágabb lehet
*** A BUDA-CASH TRADER, MarketStar, MarketStar 2 és MetaTrader kereskedési rendszerekben a megjelölt
mennyiségeknél kisebb mennyiségek is köthetőek, kötésenként 10 USD-ért.
**** A BUDA-CASH TRADER, MarketStar, MarketStar 2 és MetaTrader kereskedési rendszerekben a megjelölt
mennyiségeknél kisebb mennyiségek is köthetőek, kötésenként 10 EUR-ért.
Azon ritkább devizapároknál, illetve azon tőzsdeindexek, határidős termékek, opciós termékek, CFD-k esetében
melyek a fenti táblázatban nem szerepelnek, az üzletkötési díj egyedileg kerül meghatározásra.
Bizományos a fenti díjtáblázatoktól lefelé saját belátása szerint eltérhet.
Magyar bankközi devizapiacon kötött ügyletek esetében a fedezet BÉT-re bevezetett, illetve bevezetésre kerülő, a
Magyar Állam, vagy az MNB által kibocsátott per-, teher- és igénymentes kötvényben, vagy diszkont kincstárjegyben
is elhelyezhető. Ezen fedezetek befogadási értéke az árfolyamérték 90%-a.
Bizományos fenntartja a jogát, hogy amennyiben Megbízótól telefonon keresztül vesz fel megbízást, melynek
teljesítését Megbízó valamelyik internetes kereskedési rendszeren kéri, a megbízás teljesítésért Bizományos a fenti
díjtáblázat szerinti díjat számolja fel.
A BUDA-CASH TRADER / MarketStar / MarketStar 2/ MetaTrader kereskedési rendszerben kötött ügyletek esetében
a mindenkor aktuális díjakat és fedezetigényeket a kereskedési rendszer tartalmazza, amely díjak és fedezetigények
eltérhetnek a fentiekben ismertetett értékektől. BUDA-CASH TRADER kereskedési rendszeren vásárolt részvények
fedezeti értéket képviselhetnek, mely fedezeti értékek részletes listája a kereskedési rendszerben található
(Kereskedési feltételek).
A BUDA-CASH TRADER / MarketStar / MarketStar 2/ MetaTrader kereskedési rendszerben köthető termékek
felsorolását a kereskedési rendszer tartalmazza teljes körűen.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 109/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Díjcsoportok a Buda-Cash Trader és MetaTrader online kereskedési rendszerekhez
VIP csoport 20,000,000 HUF feletti számlaérték, vagy havi 100 mio USD feletti forgalom
PRO csoport 3,000,000 HUF és 20,000,000 HUF közötti számlaérték
EXPRESS csoport 500,000 HUF és 3,000,000 HUF közötti számlaérték
Díjcsoportok a MarketStar és a MarketStar 2 online kereskedési rendszerhez
VIP csoport 20,000,000 HUF feletti számlaérték, vagy havi 100 mio USD feletti forgalom
PRO csoport 3,000,000 HUF és 20,000,000 HUF közötti számlaérték
EXPRESS csoport 100,000 HUF és 3,000,000 HUF közötti számlaérték
Az eltérő díjcsoportokhoz tartozó díjak részletei megtekinthetők a kereskedési rendszer kereskedési feltételek
moduljában. Buda-Cash fenntartja a jogát, hogy ügyfelet saját belátása szerint akkor is magasabb kategóriába sorolja,
ha ügyfél nem felel meg a magasabb kategóriához tartozó kritériumoknak.
Buda-Cash jogosult a fenti díjtáblázat szerinti díjakat, és EXPRESS díjakat alkalmazni azon ügyletek esetében,
melyekre a megbízást ügyfél nem a kereskedési rendszeren, hanem telefonon továbbította Buda-Cash felé.

Kiírt tőzsdén kívüli deviza opciók fedezetigénye
Opció lejárata
Opció fedezetigénye

1-7 nap
kötésösszeg 3,5%-a
+ a kapott prémium
összege

8-31 nap
kötésösszeg 4,5%-a
+ a kapott prémium
összege

32-360 nap
kötésösszeg 9%-a
+ a kapott prémium
összege

4. Tőzsdei határidős áruügyletek
Tőzsde
EUREX

Alapjutalék
EUR 25 / kontraktus

Tőzsdei díjak
1,50 EUR / kontr.

GLOBEX

USD 35/ kontraktus

2 USD / kontr.

ICE Futures Europe

USD 35/ kontraktus

1 USD / kontr.

ICE Futures U.S. - NYBOT

USD 35/ kontraktus

2 USD / kontr.

Alap fedezetigény

Kereskedési órák

Tőzsde honlapján
publikált, pozíció
nyitásához szükséges
fedezetigény
egyszerese

Tőzsde honlapján
publikált kereskedési
órák

Bizományos a fenti díjtáblázatoktól lefelé saját belátása szerint eltérhet.

A BUDA-CASH TRADER / MarketStar / MarketStar 2 / Buda-Cash Metatrader kereskedési
rendszerben kötött ügyletek esetében a mindenkor aktuális díjakat a kereskedési rendszer
tartalmazza, amely díjak eltérhetnek a fentiekben ismertetett díjaktól.
A BUDA-CASH TRADER / MarketStar / MarketStar 2 / Buda-Cash Metatrader kereskedési
rendszerben köthető termékek felsorolását a kereskedési rendszer tartalmazza teljes körűen.
5. Tőzsdén kívüli határidős állampapír ügyletek
Állampapír
lejárata
3 évesig
3 évtől 5 évig
5 évtől 10 évig
10 év felett

Pontérték

Jutalék*

Fedezetigény

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

10 pont

4%
5%
6%
7%

10 pont
10 pont
10 pont

Legkisebb köthető
mennyiség
HUF 50.000.000 névérték
HUF 50.000.000 névérték
HUF 50.000.000 névérték
HUF 50.000.000 névérték

Megbízások
felvétele
08:30-16:30
08:30-16:30
08:30-16:30
08:30-16:30

*A jutalék mértéke a teljes ügyletre vonatkozik (nyitás+zárás)
Bizományos a fenti díjtáblázatoktól lefelé saját belátása szerint eltérhet.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78
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VII. TERHELÉSI MEGBÍZÁSOK FELVÉTELEI AZNAPI TELJESÍTÉSRE
Átutalás

legkésőbb 11:00-ig

Transzfer

legkésőbb 14.00-ig

Fizikai kiszállítás

legkésőbb 12.00-ig

Belsőköri átvezetés

legkésőbb 14.00-ig

A megbízás benyújtását követő nap történik:: 500 000 Ft feletti készpénz kifizetése, fizikai részvények átadása
Pénztári nyitva tartás minden munkanapon 09.00 - 12.00 között, valamint 13.00 - 16.30 között.

VIII. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS DÍJAK
Tranzakció megnevezése
Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és
–értékpapírszámla nyitás

Díj, jutalék mértéke
díjmentes

Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és
–értékpapírszámla vezetés

500 Ft / negyedév

Megjegyzés
Szerződéskötéskor min. 5000,-Ftot be kell fizetnie az ügyfélnek a
számlára
minden megkezdett negyedév
alapján a tárgynegyedévet követő
első munkanapon kerül terhelésre
Írásbeli kérelem alapján

Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és
díjmentes
–értékpapírszámla megszüntetése
Megbízások értékpapírok adásvételére
jelen díjjegyzék II. fejezetében *
nyugdíj-előtakarékossági
foglalt díjak*
értékpapír-számlára
történő
vásárlás
esetén
az
előtakarékoskodó által minden, a
nyugdíj pénzszámlára történő
befizetést
követő
első,
az
előtakarékoskodó
megbízása
alapján ezen befizetés összegéig,
befektetési
eszköz
vételére
vonatkozó ügylet díjmentes
Egyéb ügyletek, szolgáltatások
jelen díjjegyzék I., III., IV.,
VIII. fejezeteiben foglaltak
szerint

IX. Az ügyfélszámlákra történő átutalásokhoz igénybe vehető BUDA-CASH Zrt. számlaszámok
Devizanem
HUF
HUF
EURO
USD

Számlavezető
KELER Zrt.
CIB Bank Zrt.
CIB Bank Zrt.
CIB Bank Zrt.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Számlaszám
14400018-29440601
10700024-02403708-51100005
HU94-10700024-02403708-50000005
HU73-10700024-02403708-50100002

Megjegyzés
SWIFT kód: CIBHHUHB
SWIFT kód: CIBHHUHB
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X. EGYÉB DÍJAK
Tranzakció megnevezése
Díj, jutalék mértéke
Megjegyzés
Megbízás
alapján
végzett, Megbízó
ügyfélszámláján illetve egyedi megállapodástól függően
befektetésekkel
kapcsolatos nyilvántartott állomány 0,3 %-a minden megkezdett n.év alapján a
tájékoztatás díja
negyedévente
tárgyn.évet követő első munkanapon
kerül terhelésre
Megbízás
alapján
végzett, a Megbízó ügyfélszámláján illetve egyedi megállapodástól függően
befektetésekkel
kapcsolatos nyilvántartott
állományban minden megkezdett negyedév alapján a
tájékoztatás sikerdíja
realizálódott
-a
díjakkal tárgynegyedévet
követő
első
csökkentett- nyereség 20 %-a
munkanapon kerül terhelésre
BUDA-CASH SIGNAL elektronikus
információs szolgáltatás
BUDA-CASH TIPP elektronikus
információs szolgáltatás

2.000,-Ft/hó *

LEI kód igénylési díja /KELER
közreműködésével/

KELER által felszámított
bruttó díjjal megegyező díj

2.000,-Ft/hó*

a tárgyhónap első munkanapján kerül
terhelésre
a tárgyhónap első munkanapján kerül
terhelésre

illetve
egyedi
megállapodástól
függően/ KELER Zrt. esedékességkor
kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél
az összegről
LEI kód nyilvántartási díj
KELER által felszámított
illetve
egyedi
megállapodástól
bruttó díjjal megegyező díj
függően/ KELER Zrt. esedékességkor
kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél
az összegről
* Amennyiben az Ügyfél mind BUDA-CASH SIGNAL, mind BUDA-CASH TIPP elektronikus szolgáltatásra
rendelkezik szerződéssel, úgy a két szolgáltatás díja 4.000,-Ft helyett 3.500,-Ft/hó.

XI. Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan saját számlás devizaügyletek feltételei
Kötési árfolyam: adott napon 8 órakor és 13 órakor kerül megállapításra, értéke
 deviza ügyfélnek történő eladása esetén (forint ellenében) az aktuális piaci deviza-közép
árfolyam + 0,5%
 deviza ügyféltől történő vétele esetén (forint ellenében) az aktuális piaci deviza-közép
árfolyam - 0,5 %
illetve egyedi megállapodástól függően.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy extrém piaci helyzet esetén árfolyam megállapítás időpontja és
módja (a marzs) változhat. Az aktuális piaci deviza-közép árfolyam a BUDA-CASH Zrt. honlapján, a
www.budacash.hu Internet címen megtekinthető.

XII. BC Online díjak, jutalékok (BÉT)
Tranzakció megnevezése
Tőzsdei azonnali ügyletek
Day-trade (napon belüli) tőzsdei ügyletek

Díj, jutalék mértéke
az árfolyamérték 1%-a, minimum
3,000 Ft
a szokásos jutalék 50%-a

BC Online előfizetési díj

2.500,-Ft/hó

BC Online mTrader havi díja

3.500,-Ft/hó

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Megjegyzés
Illetve egyedi megállapodástól
függően
Illetve egyedi megállapodástól
függően
25 M Ft havi BC Online forgalom
fölött, vagy 50 M havi BÉT
prompt forgalom fölött 0 Ft;
tárgyhónapot követő első
munkanapon kerül terhelésre
Tárgyhónapot követő első
munkanapon kerül terhelésre
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XIII. Portfoliókezelés sikerdíj-számításához szükséges adatok

Termék

Sikerdíj számítás- Érvényesség ideje
Megjegyzés
hoz kapcsolódó
referencia-hozam
(Éves átlagos bruttó
hozam)
HUF alapú
4%
2015.01.01. után
Buda-Cash sikerdíjra jogosult, ha a
portfolióindult portfoliólekötési idő alatt elért éves átlagos
kezelés
kezelések esetén
bruttó hozam a jelen pontban
(TREND,
szereplő elért éves átlagos bruttó
MEGAhozamot
(referencia-hozam)
TREND X., stb)
meghaladja. Sikerdíj alapja: a 4 %-ot
meghaladó hozam, mértéke 20
%+ÁFA.
HUF alapú
4%
2013.08.15-től
Buda-Cash sikerdíjra jogosult, ha a
portfolió2014.12.31-ig
lekötési idő alatt elért éves átlagos
kezelés
tartó időszakban
bruttó hozam a jelen pontban
(TREND, stb)
indult portfoliószereplő elért éves átlagos bruttó
kezelések esetén
hozamot
(referencia-hozam)
meghaladja. Sikerdíj alapja: a 4 %-ot
meghaladó hozam, mértéke 20 %.
HUF alapú
5%
2013.05.15-től
Buda-Cash sikerdíjra jogosult, ha a
portfolió2013.08.15-ig
lekötési idő alatt elért éves átlagos
kezelés
tartó időszakban
bruttó hozam a jelen pontban
(TREND, stb)
indult portfoliószereplő elért éves átlagos bruttó
kezelések esetén
hozamot
(referencia-hozam)
meghaladja. Sikerdíj alapja: az 5%-ot
meghaladó hozam, mértéke 20 %.
Buda-Cash
sikerdíjra jogosult, ha a
HUF alapú
6%
2013.05.15. előtt
lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó
portfolióindult
kezelés
portfoliókezelések hozam a jelen pontban szereplő elért
éves átlagos bruttó hozamot meghaladja.
(TREND, stb)
esetén
EUR alapú
portfoliókezelés
(TREND,
MEGATREND X., stb)

2%

2015.01.01. után
indult portfoliókezelések esetén

EUR alapú
portfoliókezelés
(TREND, stb)

2%

2013.08.15-től
2014.12.31-ig
tartó időszakban
indult portfolió-

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Sikerdíj alapja: a 6%-ot meghaladó
hozam, mértéke 20 %..

Buda-Cash sikerdíjra jogosult, ha a
lekötési idő alatt elért éves átlagos
bruttó hozam a jelen pontban
szereplő elért éves átlagos bruttó
hozamot meghaladja. Sikerdíj alapja:
a 2 %-ot meghaladó hozam, mértéke
20 % +ÁFA.
Buda-Cash sikerdíjra jogosult, ha a
lekötési idő alatt elért éves átlagos
bruttó hozam a jelen pontban
szereplő elért éves átlagos bruttó
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kezelések esetén
EUR alapú
portfoliókezelés
(TREND, stb)

3%

2008.10.15-től
2013.08.15-ig
tartó időszakban
indult portfoliókezelések esetén

hozamot meghaladja. Sikerdíj alapja:
a 2 %-ot meghaladó hozam, mértéke
20 %.
Buda-Cash sikerdíjra jogosult, ha a
lekötési idő alatt elért éves átlagos
bruttó hozam a jelen pontban
szereplő elért éves átlagos bruttó
hozamot meghaladja. Sikerdíj alapja:
a 3%-ot meghaladó hozam, mértéke
20 %.

XIV. Ciprusi értékpapírokhoz kapcsolódó díjcsomag
Tranzakció megnevezése
Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás
Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés
Ciprusi tőzsdei ügyletek/ciprusi tőzsde által működtetett
MTF-en végrehajtott ügyletek díjai
Transzfer érkeztetés
Transzfer indítás

Díj, jutalék mértéke
10.000,-Ft
2015.03.31-ig díjmentes,
2015.04.01-től Díjtételekben
szereplő általános díjjal
az árfolyamérték 1%-a,
minimum 5,000 Ft
aktuális piaci arfolyamérték
0,13%-a, minimum 60 EUR
aktuális piaci arfolyamérték
0,13%-a, minimum 60 EUR

Megjegyzés
Illetve egyedi megállapodástól
függően
Illetve egyedi megállapodástól
függően
Illetve egyedi megállapodástól
függően
értékpapír fajtánként
értékpapír fajtánként

BUDA-CASH Zrt.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78
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DÍJTÉTELEK
B. Buda-Cash Zrt. ügynökeinek közreműködésével kötött szerződések esetén
B.
I. Számlavezetési megbízások
II. Értékpapír adás-vételi megbízások
III. Pénzügyi műveletek
IV. Számlaszámok
Megjegyzés: minden egyéb tétel (termék, szolgáltatás) esetén az általános díjjegyzék
(lásd A. fejezet) az irányadó.
B.I. Számlavezetési megbízások
Tranzakció megnevezése
Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása

Ügyfél-és értékpapírszámla vezetés
Ügyfél- és értékpapírszámla
megszüntetés
iCash és iCash+ Megtakarítási
Program Eladási jutaléka (vételi díj)*
ICash és iCash+ Megtakarítási
Program Kezdeti díja*

Díj, jutalék mértéke
1.400 Ft
1.400 Ft + a TBMÖ 1,9%-a
9.000 Ft

Megjegyzés
iCash Megtakarítási Program esetén*
iCash+ Megtakarítási Program esetén*
Top-Players befektetési számla esetén

díjmentes

Megatrend Egyedi Portfóliókezelési
számla esetén / Megatrend X
szolgáltatáscsomag különböző típusai
esetén

500 Ft/negyedév
díjmentes

Írásbeli kérelem alapján

A TBMÖ 6%-a

A keretszerződés 7.2-as pontja alapján

A TBMÖ 4%-a

A keretszerződés 7.2-as pontja alapján

* iCash és iCash+ Megtakarítási Program keretében a következő befektetési alapok választhatók:
- iCash FX Dynamic Alap
- iCash Conservative Alap
- Access Alternative Származtatott Alap

B.II. Eseti értékpapír adás-vételi megbízások
Tranzakció
megnevezése

Termék

iCash és iCash+
Megtakarítási Programhoz
kapcsolódó forgalmazási
jutalék

TopPlayers befektetési számla
esetén a jutalék mértéke,
megjegyzés

Befektetési
jegyek vétele

iCash Dynamic FX Származtatott
Nyíltvégű Befektetési Alap
CHRONO Származtatott
Nyíltvégű Befektetési **:

Befektetett összeg 2%-a

befektetett összeg 6%-a

Access PP Deposit Nyíltvégű
Befektetési Alap
Access Global Selection
Nyíltvégű Befektetési Alap
Capitol Nyíltvégű Ingatlan
Befektetési Alap
iCash Conservative Nyíltvégű
Befektetési Alap
Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

a befektetett összeg 3%-a
** minimum 10 M Ft kezdő
befizetéssel vásárolható meg
nincs
a befektetett összeg 6%-a
a befektetett összeg 3%-a
Befektetett összeg 2%-a

a befektetett összeg 6%-a
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a befektetett összeg 6%-a,
illetve egyedi megállapodás
szerint
a befektetett összeg 6%-a

Első Magyar Daytrade
Származtatott Nyíltvégű
Befektetési Alap
ACCESS Mentor Selection
Nyíltvégű Befektetési Alap
Külföldi befektetési alapok

Tranzakció
megnevezése
Befektetési
jegyek
visszaváltása

Állampapír
vétele

Access Alternative Származtatott
Nyíltvégű Befektetési Alap
Eagle Eye Absolute Return
Származtatott Nyíltvégű
Befektetési Alap
Termék

Befektetett összeg 2%-a

iCash és iCash+
Megtakarítási Programhoz
kapcsolódó forgalmazási
jutalék

iCash Dynamic FX Származtatott
Nyíltvégű Befektetési Alap
CHRONO Származtatott
Nyíltvégű Befektetési Alap
Access PP Deposit Nyíltvégű
Befektetési Alap
Access Global Selection
Nyíltvégű Befektetési Alap
Capitol Nyíltvégű Ingatlan
Befektetési Alap

2%

iCash Conservative Nyíltvégű
Befektetési Alap
Első Magyar Daytrade
Származtatott Nyíltvégű
Befektetési Alap
ACCESS Mentor Selection
Nyíltvégű Befektetési Alap
Külföldi befektetési alapok

2%

Access Alternative Származtatott
Nyíltvégű Befektetési Alap
Eagle Eye Absolute Return
Származtatott Nyíltvégű
Befektetési Alap
Állampapír

2%

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

a befektetett összeg maximum
8%-a és költségtérítés, egyedi
megállapodástól függően
a befektetett összeg 6 %-a
a befektetett összeg 6 %-a,
illetve egyedi megállapodás
szerint
TopPlayers befektetési számla
esetén a jutalék mértéke,
megjegyzés
nincs
nincs
500 Ft
nincs
2 %, 365 naptári napon túli
visszaváltás esetén 0,00 %.
A
visszaváltási
megbízás
felvételét
követő
90.
forgalmazási napon történik a
megbízás
teljesítése
és
elszámolása
(elszámolási
értéknap). A BUDA-CASH a
visszaváltási
megbízást
a
visszaváltási
megbízás
felvételének napján érvényes
egy
jegyre
jutó
nettó
eszközértéken teljesíti.
nincs
nincs
nincs
Jutalék nincs csak
költségtérítés, ill. egyedi
megállapodástól függően.
nincs
6 %, 365 naptári napon túli
visszaváltás esetén 0,00 %
Árfolyamérték max. 0,7 %-a
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Részvény
vétele

Részvény

a befektetett összeg max. 5 %-a

B. III. Pénzügyi műveletek
Tranzakció megnevezése
Forint átutalás
forintszámla terhére
Készpénzfelvétel

Deviza átutalás
forintszámla terhére
Deviza átutalás
devizaszámla terhére

EUR, USD befizetés a
Buda-Cash Zrt. kijelölt
bankszámláira

Díj, jutalék mértéke
-Utalandó összeg 0,15%-a, de min.
250,-Ft, max. 10 ezer Ft.
-VIBER utalás esetén 20 ezer Ft/
tranzakció.
a kifizetendő összeg 0,15%-a,
minimum 500,- Ft.

Standard (T+2 napos)
utalandó összeg 0,25%-a, de min:
4,000 Ft.
Standard (T+3 napos)
-USD esetén: az utalandó összeg 0,25
%-a, de min. 25,- USD.
Standard (T+2 napos)
-EUR esetén: az utalandó összeg
0,25%-a, de min. 20,- EUR.
Az adott számlavezető bank kondíciói
alapján

Megjegyzés

illetve egyedi megállapodástól függően,
az
500.000,-Ft-ot
meghaladó
készpénzfelvételi
igényét
előző
munkanap 11 óra 30 percig kell
bejelentenie. A bejelentés elmulasztása
esetén
a
BUDA-CASH
Zrt.
megtagadhatja az összeg kifizetését.
ill. devizaérkeztetés esetén a fogadó
bank kondíciója alapján
ill. devizaérkeztetés esetén a fogadó
bank kondíciója alapján

Számlaszámok a B.IV. pontban

B.IV. Számlaszámok: kizárólag a Buda-Cash Zrt. ügynökeinek közreműködésével kötött
számlaszerződések esetén
Devizanem
HUF

Számlavezető
Erste Bank Zrt.

Számlaszám
11600006-00000000-14561120

EUR

Erste Bank Zrt.

11600006-00000000-27103539

USD

Erste Bank Zrt.

11600006-00000000-27103498

Megjegyzés
Aranyút, iCash és iCash+
Megtakarítási
Program
számlaszerződések,
Megatrend
Egyedi
Portfóliókezelési szerződések
Nyugdíj-előtakarékossági
számlaszerződések, és TopPlayers
számlaszerződések,
Megatrend
X
szolgáltatáscsomag különböző
típusai HUF utalásai esetén,
Top-Players
számlaszerződések,
Megatrend X
szolgáltatáscsomag különböző
típusai EUR utalásai esetén
Top-Players
számlaszerződések USD
utalásai esetén
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SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
(BSZ-15/4 melléklet)
amely létrejött egyrészről a(z)
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
értékpapír- és ügyfélszámla vezetésére feljogosított befektetési szolgáltató társaság (a továbbiakban:
Számlavezető vagy BUDA-CASH Zrt.) között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint:
1.
A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására,
befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
KÓD
szám alatt ügyfélszámlát és értékpapírszámlát nyit és vezet.
2.
Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla amelyen kizárólag a
Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó pénzforgalom
bonyolítható le. A Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a Számlatulajdonost megillető bevételt, és a
számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő kifizetést.
3.
A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett rendelkezésre jogosult
személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Számlavezető által rendelkezésre bocsátott és jelen
szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon.
A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a Számlavezetőt
haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért
a Számlatulajdonos tartozik felelősséggel.
4.
A Számlatulajdonos a pénz- és értékpapír-forgalom lebonyolításához szükséges terhelési
megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, a meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A terhelési megbízásokon a nyomtatvány
rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A Számlavezető nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni, mivel
azok a fizetés címzettjének szólnak. A megbízásokat a Számlavezető az Üzletszabályzatban meghatározottak
szerint teljesíti.
5.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési szolgáltatóval bonyolított, befektetési
eszközre szóló bizományosi és kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz- és értékpapír-forgalom tranzakcióit
Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.
6.
nem térít.

A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a Számlatulajdonos részére kamatot

7.
Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által - a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételek szerint - nyújtott fizetési halasztás összege mértékéig tartozást mutathat.
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8.
A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést küld
az ügyfél által megadott postacímre vagy a számlakivonatot a Társaság internetes honlapján biztosított , egyedi
jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja.
Ügyfél által kért értesítési forma: ------------------------------------------------------------------------------A számlatulajdonos köteles haladéktalanul értesíteni a Számlavezető központi Back Office csoportját ha a
számlakivonat a tárgyhónapot követő 15.-ig nem érkezett meg a címére
(amennyiben az Ügyfél a
számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság internetes honlapján biztosított,
egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést, illetve onnan való letöltést).
.
Visszajelzés hiányában a Számlavezető a számlakivonatot kipostázottnak és elfogadottnak tekint.
9.
A szerződés határozatlan időre szól, bármelyik fél 30 nap felmondási idővel felmondhatja. A
Számlavezető jelen szerződés Számlatulajdonos általi felmondással történő megszűntetését ahhoz a feltételhez
kötheti, hogy a Számlatulajdonos köteles a felmondási idő lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló
minden tartozását visszafizetni.
10.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk.,
a Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a
jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát,
feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés
aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja..
11. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Helység, dátum

...................................................
Ügyfél

...................................................
BUDA-CASH Zrt.

NYILATKOZAT
Alulírott Számlatulajdonos, a jelen nyilatkozat aláírásával, a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 6. §-ában
foglaltak alapján hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Számlavezető az általa folytatott
tevékenységekkel összefüggésben gazdasági reklámnak minősülő információkat juttasson el részemre
akár postai úton, akár elektronikus formában.
Kijelentem, hogy a fenti számlaszerződésben rögzített személyes adataim Számlavezető által történő –
a Számlavezető gazdasági reklámtevékenységéhez kapcsolódó – kezeléséhez hozzájárulok.
Kijelentem továbbá, hogy e nyilatkozatot önkéntesen, a Számlavezetőtől kapott megfelelő tájékoztatás
birtokában teszem meg.
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Keltezés:
________________________
Ügyfél
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ADATLAP
Azonosító adatok:
Ügyfél név:
BÉT kód:

Határidős kód:
HOME login:

Jutalékok mértéke:
az ügylet árfolyamértékére számítva
BÉT prompt:
BÉT daytrade:
BÉTa prompt:
BÉTa daytrade:
Nemzetközi befjegy:

kontraktusonként
Nemzetközi opció:
BÉT határidő:
az ügylet árfolyamértékére számítva
HOME prompt:
HOME daytrade:

Értesítés:
Értesítési mód:
Ügyfélkapu elérése/Levelezési cím:
Ügyfélkód:
Kezdeti jelszó:
Reklámtevékenységhez:
Közvetlen kapcsolattartó:
Üzletkötője:
telefonszáma:
Önt a MIFID nyilatkozata alapján az alábbiak szerint soroltuk be:
Ügyfél kategóriája:
Az alábbi termékcsoportokról rendelkezik ismeretekkel:
Kockázati besorolása:
Betét:
Struktúrált termék:
Befektetési tanácsadásra:
Állampapír:
Warrant/Certificate:
Megfelelés tekintetében:
Befektetési jegy:
Egyéb
tőkeáttételes
ügyletek:
Internetes hozzáféréssel:
Részvény:
Opciós ügyletek:
Társaságunkkal az alábbi szerződéseket kötötte:
Szerződés
aláírás dátuma

Alulírott az adatlapon szereplő információkat megismertem és tudomásul vettem.
(Helység,

dátum)

Ügyfél
BUDA-CASH BRÓKERHÁZ ZRT. 1118 BUDAPEST, MÉNESI ÚT 22. TEL.:(06 1) 235-1500, FAX.:(06 1)
235-1599 KELER: 14400018-29440601
WWW.BUDACASH.HU E-MAIL: INFO@BUDACASH.HU
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(BSZ-15/4/1 melléklet)

MEGBÍZÁS
BEFEKTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSRA

Megbízó (Ügyfél) adatai:
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
Megbízott (BUDA-CASH Zrt.) adatai:
Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.
Bankszámlaszám:
1.

Megbízó, jelen megbízás aláírásával megbízza Megbízottat, hogy részére a Megbízottnál vezetett
ügyfélszámláján és értékpapírszámláján kezelt eszközökkel kapcsolatosan azok állásáról, illetve az
azokat érintő piaci helyzetről folyamatosan tájékoztatást adjon.

2.

Felek rögzítik, hogy a Megbízott az 1. pontban meghatározott tevékenységét telefonon vagy
elektronikus levél formájában köteles teljesíteni Megbízó felé.

3.

Felek rögzítik, hogy a jelen megbízásban rögzített tevékenysége után a Megbízottat díjazás illeti meg,
melynek mértéke a Díjtételekben kerül meghatározásra. A díj naptári negyedévenként kerül
kiszámításra, mértéke a negyedév (szerződéskötés negyedévében tört-negyedév) alatt a Megbízó
ügyfélszámláján nyilvántartott átlagos állomány …%-a. Megbízó tudomásul vesz, hogy a díjszámítással
kapcsolatos értékelést, valamint elszámolást a Megbízott végzi. Megbízott az állományt a negyedév
utolsó kereskedési napjának záróára alapján értékeli.

4.

Felek rögzítik, hogy a jelen megbízásban rögzített tevékenysége után a Megbízottat sikerdíj illeti meg,
melynek mértéke a Díjtételekben kerül meghatározásra. A díj naptári negyedévenként kerül
kiszámításra, mértéke a negyedév (szerződéskötés negyedévében tört-negyedév) alatt a Megbízó
ügyfélszámláján nyilvántartott állományban realizálódott -a díjakkal csökkentett- nyereség …%-a.
Megbízó tudomásul vesz, hogy a sikerdíj-számítással kapcsolatos értékelést, valamint elszámolást a
Megbízott végzi.

5.

Felek rögzítik, hogy a Megbízott a díj- illetve sikerdíj elszámolást a negyedévet követő … napon belül
elkészíti és a Megbízó rendelkezésére bocsátja.

6.

időre jön létre.

A jelen megbízási szerződés …….. ………….. napjától határozatlan

Felek rögzítik, hogy jelen szerződést rendes felmondás útján a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal a tárgyi negyedév utolsó napjára, azonnali hatállyal pedig kizárólag a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén jogosultak felmondani.
7.

Megbízó kifejezetten rögzíti, hogy az általa szolgáltatott információk, megfogalmazásuk formájától
függetlenül minden esetben tájékoztató jellegűnek tekintendők.
Jelen megbízás teljesítése során a Megbízottnak nem célja, hogy Megbízót bármely ügylet megkötése,
vagy az attól való tartózkodás irányába befolyásolja, ezért a tájékoztatásokban megjelenő javaslatok
nem tekinthetők a befektetési szolgáltató nevében megtett ajánlatnak, illetőleg ügyletkötésre, vagy az
ügylet megkötésétől való tartózkodásra való felhívásnak.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 123/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

A Megbízott részéről a Megbízóhoz eljuttatott tájékoztatás nem tartalmaz semmilyen, az ügylet
kockázatára vonatkozó információt vagy olyan utalást, hogy a benne megjelölt befektetési eszköz,
ügylettípus vagy befektetési konstrukció megfelelő-e az Ügyfél piaci ismeretei és kockázatviselő
képessége szempontjából.
8.

Fentieknek megfelelően a Megbízott kifejezetten kizárja felelősségét a Megbízót ért olyan
veszteségekért, melyek a Megbízó által a tájékoztatásban foglalt javaslat alapján megkötött ügyletekből,
vagy egyes ügyletek megkötésének elmulasztásából származnak.
A Megbízott kizárja továbbá a felelősségét a közölt információk pontatlan vagy félrevezető tartalmából,
illetőleg azok bármely okból történő késedelmes beérkezéséből vagy elmaradásából származó
veszteségekért.

9.

Megbízó a jelen megbízási szerződés aláírásával tudomásul veszi azokat az okokat, melyek a Megbízott
felelősségének kizárását megalapozzák (7. pont), valamint kifejezetten kijelenti, hogy a felelősség
kizárást (8. pont) elfogadja.

10.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a
Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti,
hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon,
valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és
mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is –
megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.

11.

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön
megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő
jogvitában.

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Helység, dátum
………………………………………………………..
…………………………………………..
Ügyfél
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(BSZ-15/4/2 melléklet)

NYILATKOZAT
RÉSZVÉNYKÖNYVI BEJEGYZÉSHEZ

Alulírott
név:/cégnév
cím/székhely:
e-mail:
ügyfélkód:

:

számlatulajdonos, a jelen nyilatkozat aláírásával akként rendelkezem, hogy a számlavezető az általam
megszerzendő dematerializált részvények vonatkozásában a részvénykönyv vezetője által történő
megkeresés esetében bejelentést*
o tegye meg, és egyben felhatalmazom a BUDA-CASH Zrt-t a részvénykönyvi bejegyzéshez
szükséges, értékpapír-titoknak minősülő adataimnak a részvénykönyv-vezető(k) részére
történő átadására. Ezek az adatok a következők: név/cégnév, lakóhely/székhely,
részvénysorozatonként részvények, ideiglenes részvények darabszáma (tulajdoni
részesedésének mértéke), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában
meghatározott adatok.
o

ne tegye meg, azt kizárólag osztalékfizetés esetén, az osztalék megállapítása és beszedése
érdekében tegye meg, továbbá kérem, hogy a BUDA-CASH Zrt. az osztalék beszedését
követően járjon el adataimnak a részvénykönyvből történő törlése érdekében.

Kijelentem továbbá, hogy e nyilatkozatot önkéntesen, a számlavezetőtől kapott megfelelő tájékoztatás
birtokában teszem meg.
* a megfelelő választ kérjük bejelölni!

Kelt:

______________________________
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MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR-ÜGYLETEK
LEBONYOLÍTÁSÁRA
(BSZ-15/5 melléklet)
amely létrejött egyrészről a(z)
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) és a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint befektetési szolgáltató (a továbbiakban: BUDA-CASH vagy BUDA-CASH Zrt.) között az alulírott napon
és helyen, az alábbi feltételek mellett:
I.

Általános rész

1.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően számlaszerződést kötöttek, melynek
alapján - fent hivatkozott szám alatta BUDA-CASH az Ügyfél javára értékpapír- és ügyfélszámlát nyitott és
vezet.
2.
A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41.-46.§. szerinti
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a BUDA-CASH a Bszt. 41.-46.§. rendelkezéseit az Ügyféllel a tájékoztatás
megadása előtt ismertette.
3.
BUDA-CASH vállalja, hogy a nála elhelyezett és az I./1. pontban megjelölt értékpapír- és
ügyfélszámlán nyilvántartott pénz- és befektetési eszközökre vonatkozó megbízásokat az Ügyfél részére írásban vagy szóban adott utasításai, megbízásai, a vele kötött adás-vételi, bizományosi vagy egyéb szerződések
alapján - a BUDA-CASH üzletszabályzatának rendelkezései szerint nyilvántartja, teljesíti, valamint elvégzi azok
elszámolását.
II.

DAY-TRADE ügyletek

1.
BUDA-CASH vállalja, hogy az Ügyfél megbízása alapján a Budapesti Értéktőzsde napi
kereskedése során a mindenkor hatályos HIRDETMÉNY-ben közzétett, a BÉT jegyzett PREMIUM és
STANDARD kategóriájába tartozó részvényeket megvásárolja, illetve eladja az Ügyfél részére, majd ezen
részvényeket ellentétes irányú üzletkötéssel eladja illetőleg megvásárolja.
2.
Az Ügyfél az általa a BUDA-CASH-nél óvadékként elhelyezett készpénz, állampapír, illetőleg a
II./1. pontban szereplő korlátozás alá tartozó részvények fedezete mellett, azok beszámítási értékének a
díjtáblázat V. pontjában szereplő mértékéig adhat megbízásokat a II./1. pontban megjelölt ügyletek
létrehozására.
A beszámítási érték meghatározása a
ügyfélszolgálaton illetve a Buda-Cash honlapján található.

„Fedezeti

és

biztosítéki

hirdetmény”-ben

az

A fentiekben meghatározott fedezet a napon belüli ügyletek eredményével, az ügyleteket terhelő
jutalékok terhelésével és a piaci ár elmozdulásával folyamatosan változhat.
3.

Az Ügyfél a II./1. pontban meghatározott ügyletek megvalósítása érdekében vállalja, hogy:
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- a day-trade ügyletek bonyolításához szükséges II./2. pontban meghatározott fedezetet - az ügylet
végleges lezárásáig - folyamatosan biztosítja.
- napközben a jelen szerződés alapján adott megbízásait legkésőbb az Üzletszabályzatban megadott
időpontig ellentétes irányú megbízás adásával zárja.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti időpontig konkrét megbízása bármely okból
nem teljesülne, úgy BUDA-CASH az adott napon a jelen szerződéssel érintett részvények tekintetében
korlátozza a további megbízások bevitelét, a bent lévő teljesületlen napi megbízásokat visszavonja és piaci áras
ajánlat bevitelével zárja le a nyitva maradt pozíciókat. A fentiekben leírt kényszerzárás során minden day-trade
jellegű ügylet zárásra kerül függetlenül a mögöttes fedezettől.. Amennyiben a day-trade tárgyát képező
értékpapír kereskedése az adott napon felfüggesztésre kerül - így a pozíció zárása nem teljesíthető -, a pozíció
zárása a következő kereskedési napon teljesül, és az ezzel járó esetleges árfolyam veszteséget az Ügyfél viseli.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tőzsdei árak szélsőséges változása vagy várható nagyarányú
ingadozásuk esetén a BUDA-CASH Zrt. jogosult a nyitott day-trade pozícióit a fenti időpontot megelőzően is
lezárni valamint az ilyen típusú ajánlatok bevitelét korlátozni.
4.
Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde jelenlegi kereskedési viszonyai
között a day-trade üzletek megkötése - tekintettel arra, hogy a fedezetek összértéke a befektetési limit 10-20 %-át
teszi ki - különösen kockázatosnak minősül.
III.

Fedezetek biztosítása, halasztott pénzügyi teljesítés

1.
Az Ügyfél vállalja, hogy - a BUDA-CASH és közte létrejött, kifejezetten eltérő, írásbeli
megállapodás hiányában - az értékpapír- és ügyfélszámláján mindenkor, mind pénzben, mind egyéb befektetési
eszközben legalább akkora fedezetet biztosít, mely a bármilyen jogcímen esedékes terhelések végrehajtásához
elegendő.
2.
Amennyiben az Ügyfél fent írt számláin lévő szabad rendelkezésű befektetési eszköz-állomány az
esedékes megbízás végrehajtásához nem elegendő, úgy BUDA-CASH jogosult a megbízás végrehajtását a
fedezet biztosításáig felfüggeszteni. A felfüggesztésből eredő károkért az Ügyfél korlátlanul felel.
3.
BUDA-CASH az Ügyfél részére az I./2. pont szerinti tőzsdei vételi megbízásai során - a Bszt. 66.
§-ában. meghatározott - halasztott pénzügyi teljesítést engedélyezhet, melynek esedékessége a T+3. napon
következik be.
4.
Amennyiben Ügyfél T + 3. napig nem tesz eleget BUDA-CASH felé fennálló kötelezettségének,
úgy BUDA-CASH-nek a T + 4. naptól jogában áll követelését az Ügyfél számláin nyilvántartott
pénzeszközökből - és pénzügyi eszközökből - mint óvadékból
kielégíteni, és a jelen szerződést, valamint
az I./1. pontban írt számlaszerződést felmondani. T + 4. naptól a tényleges teljesítés napjáig Ügyfél az
üzletszabályzatban meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.
5.
Amennyiben BUDA-CASH III./4. pont szerinti követelése az ott szabályozott módon nem
rendezhető, úgy BUDA-CASH jogosult követelését bírósági úton behajtani.
IV.

A szerződés hatálya, módosítása

1.

A szerződés azon a napon lép hatályba, melyen azt valamennyi fél cégszerű aláírásával látta el.

2.
A szerződés bármely pontja csak írásban módosítható. Mindazonáltal, figyelemmel a Feleket
terhelő együttműködési kötelezettségre, bármelyik fél megfelelően mérlegeli a másik fél által előterjesztett
módosítási javaslatot.
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3.
A Szerződés határozatlan időre szól, bármelyik fél indoklás nélkül 15 nap felmondási idővel
felmondhatja.
V.

Záró rendelkezések

1.

A szerződés kettő eredeti példányban készült.

2.
Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem
minősülő ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak
minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban
meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
3.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk.,
a Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a
jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát,
feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés
aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
A szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.

Budapest, dátum

...................................................
Ügyfél
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Tranzakció sorszáma: azonosító

BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ( ÉRTÉKPAPÍR VÉTELRE )

(BSZ-15/6/a melléklet)
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó vagy Ügyfél),másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos vagy BUDA-CASH Zrt. )
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. A jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal megvásárolja
a következő értékpapírokat:
Neve
:
Alapcímlet : Ft
Darabszáma : db
Teljesítési limitár
Teljesítési határidő
Megbízási díj : Ft
Részteljesítés :
Fizetendő
: Ft

:%
:

2. A Bizományost a hatályos üzletszabályzat Díjtételekben meghatározott díjak illetik meg.
3. A Megbízó a megadott vételi limitár alapján számított, megbízási díjjal növelt vételi összeget a jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg a Bizományos rendelkezésére bocsátja.
4. A Bizományos a megbízás eredménytelensége esetén a Megbízó által kifizetett vételárat a megbízás megszűnését
követően a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
5. A Bizományos a Megbízót a megbízás teljesülését követő munkanapon értesíti.
6. A jelen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban közölt módosítás érvénytelen.
7. A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41.-46. §. szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett. Megbízó kijelenti hogy a Bszt. 41.-46. §. bekezdés rendelkezéseit Bizományos a Megbízóval a
tájékoztatás megadása előtt ismertette.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., továbbá
a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését
megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára,
hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is –
megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
9. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén – a
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási
szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg
megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel
kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Helység, dátum
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Megbízás sorszáma: azonosító

VÉTELI MEGBÍZÁS ELSZÁMOLÁS
(BSZ-15/6/b melléklet)

Megbízás jellemzői:
Megbízó (Ügyfél) neve
Cím
:
Ügyfél kód :

:

Értékpapír :
Típusa
:
Alapcímlet :
Darab
: db
Névérték : Ft

Limitár (darabár Ft)
Limitár (bruttó %) :

:

Árfolyamérték

Jutalék (%)
:
Minimum jutalék : Ft
Jutalék összesen : Ft

Letéti követelmény: Ft

Megbízás dátuma

:Megbízás érvényessége (-ig):

: Ft

Teljesítés jellemzői:
azonosító

kötés napja

bruttó névérték

árfolyam

nettó ár

költség

Pénz elszámolás
Értékpapír elszámolás
Pénz teljesítés napja :
Ép. teljesítés napja
:
Összes teljesítési érték
: Ft
Felszámolt jutalék : Ft
_________________________________________
Letéti követelmény

: Ft

...................................................
Ügyfél
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KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT ÉRTÉKPAPÍR VÉTELRE VONATKOZÓ
BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉSHEZ
(BSZ-15/6/c melléklet)
Megbízó neve
Ügyfél kód :

:

A Megbízó és a Bizományos BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság (H-1118 Budapest,
Ménesi út 22.,) között létrejött értékpapír vételre vonatkozó bizományosi szerződéshez kapcsolódóan a Megbízó
tudomásul veszi, hogy
-

az értékpapír vételi megbízás teljesítéséhez a Bizományos egy nyilvánosan meghirdetett, nyilvános
jegyzés során saját nevében jegyez értékpapírt, és az allokációt követően megkapott értékpapírokat,
illetve azok egy részét (több megbízó által adott megbízás esetén) értékesíti a Megbízó számára,

-

a jegyzés során előfordulhat, hogy a Megbízó és más megbízók által adott vételi megbízásban szereplő
értékpapírokra a Bizományos egy összevont jegyzést ad le a nyilvános jegyzés során –a Tájékoztatóban
foglaltak szerint, ha azonos jegyző jegyzéseit a jegyzést lebonyolító társaság összevonja-, illetve több,
különálló jegyzés leadása esetén is az allokációt megelőzően a Bizományos által leadott jegyzéseket a
jegyzést lebonyolító társaság összevonja, és így a Megbízó jegyzése csak részben teljesül, vagy
egyáltalán nem teljesül, és így a Bizományos esetleg kevesebb értékpapírhoz jut, mintha önmaga
jegyzett
volna
értékpapírt
a
nyilvános
jegyzést
lebonyolító
társaságnál,

-

a Bizományosi szerződés határidő előtti felmondása és a jegyzési ellenérték visszavétele nem
lehetséges, mivel a jegyzés megtételével egyidejűleg azt a Bizományos a nyilvános jegyzést lebonyolító
társasághoz átutalja. Az esetleges elutasított jegyzésekre befizetett összeget a Bizományos a Megbízó
ügyfélszámláján a nyilvánosan meghirdetett, nyilvános jegyzéshez készített, az MNB illetve más
Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztatóban szereplő időpont után, a nyilvános jegyzést lebonyolító
társaság által történő visszautalás után írja jóvá.

A Megbízó kijelenti, hogy a nyilvánosan meghirdetett, nyilvános jegyzéshez készített, az MNB illetve más
Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, és az abban foglaltaknak illetve jelen
nyilatkozatban foglaltaknak figyelembevételével kötötte meg az értékpapír vételre vonatkozó bizományosi
szerződést.

Helység, dátum

...................................................
Ügyfél
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Tranzakció sorszáma: azonosító

BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS (ÉRTÉKPAPÍR ELADÁSRA)
(BSZ-15/7/a melléklet)

amely létrejött egyrészről

Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó vagy Ügyfél ), másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos vagy BUDA-CASH Zrt. )
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. A jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal eladja a
Megbízó kizárólagos tulajdonát képező, alábbi értékpapírokat:
Neve
:
Alapcímlet : Ft
Darabszáma : db
Teljesítési limitár: %
Teljesítési határidő
Részteljesítés :
Elszámoláskor fizetendő

:
: Ft

2. A Bizományost a hatályos üzletszabályzat Díjtételekben meghatározott díjak illetik meg
3. A Megbízó a 1. pontban meghatározott értékpapírokat a jelen szerződés aláírásával egyidőben a Bizományos
rendelkezésére bocsátja.
4. A megbízás eredménytelensége esetén a Bizományos a Megbízó által letétbe helyezett értékpapírokat a
megbízás megszűnését követően a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
5. A Bizományos a Megbízót a megbízás teljesülését követő munkanapon értesíti.
6. A jelen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban közölt módosítás
érvénytelen.
7. A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41.-46. §. szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett. Megbízó kijelenti hogy a Bszt. 41.-46. §. rendelkezéseit Bizományos a Megbízóval
a tájékoztatás megadása előtt ismertette.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
9. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Helység, dátum
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Megbízás sorszáma: azonosító

ELADÁSI MEGBÍZÁS ELSZÁMOLÁS
(BSZ-15/7/b melléklet)

Megbízás jellemzői:
Megbízó(Ügyfél) neve
Cím
:
Ügyfél kód :

:

Értékpapír :
Típusa
:
Alapcímlet :
Darab
: db
Névérték : Ft

Limitár (darabár Ft)
Limitár (bruttó %) :

:

Árfolyamérték

Jutalék (%)
:%
Minimum jutalék: Ft
Jutalék összesen : Ft

Letéti követelmény: db

Megbízás dátuma

:Megbízás érvényessége (-ig):

: Ft

Teljesítés jellemzői:
azonosító kötés napja

névérték

Pénz elszámolás
Teljesítés napja
Összes teljesítési érték
Felszámolt jutalék
Levont forrásadó

:
: Ft
: Ft
: Ft

Kifizetendő érték

: Ft

árfolyam

ár

Értékpapír elszámolás
Teljesítés napja

költség

:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................
Ügyfél
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Tranzakció sorszáma: azonosító

PROMPT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (ÉRTÉKPAPÍR-VÉTELRE)
(BSZ-15/8 melléklet)

amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:

mint Eladó (a továbbiakban Eladó vagy Ügyfél) ,másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Vevő ( a továbbiakban Vevő vagy BUDA-CASH Zrt.)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Jelen szerződés alapján
értékpapírokat:
Értékpapír neve
Alapcímlet :
Értékpapír típusa
Össznévértéke
Vételi árfolyam
Hozam
:
Árfolyamérték
Levont forrásadó összege
Kifizetendő : Ft

az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező alábbi
:
:
: Ft
:%
: Ft
: Ft

Értékpapír szállítás módja :
Értékpapír szállítás időpontja
Pénzügyi teljesítés módja :
Pénzügyi teljesítés időpontja

:
:

2. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott értékpapírok valódiak, per, igény és tehermentesek, és
harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az ott meghatározott értékpapírokon, amely a Vevő
tulajdonába kerülését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná.
3. A Vevő kijelenti, hogy jogosult az 1. pontban meghatározott értékpapírok megszerzésére és vele szemben
semmilyen kizáró ok nem áll fenn, amely az értékpapírok minősége, vagy darabszáma miatt korlátozná a Vevő
szerzőképességét.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
5. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
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esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában..
6. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Helység, dátum

_____________________________
Ügyfél
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Tranzakció sorszáma: azonosító

PROMPT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (ÉRTÉKPAPÍR-ELADÁSRA)
(BSZ-15/9 melléklet)

amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:

mint Vevő (a továbbiakban Vevő vagy Ügyfél), másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Eladó ( a továbbiakban Eladó vagy BUDA-CASH Zrt.) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1.Jelen szerződés alapján az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező alábbi
értékpapírokat:
Értékpapír neve
Alapcímlet :
Értékpapír típusa
Össznévértéke
Vételi árfolyam
Árfolyamérték
Levont forrásadó összege
Teljes vételár : Ft

:
:
: Ft
:%
: Ft
: Ft

Értékpapír átadás módja
:
Értékpapír átadás időpontja :
Pénzügyi teljesítés módja :
Pénzügyi teljesítés időpontja

:

2. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott értékpapírok valódiak, per, igény és tehermentesek, és
harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az ott meghatározott értékpapírokon, amely a Vevő
tulajdonába kerülését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná.
3. A Vevő kijelenti, hogy jogosult az 1. pontban meghatározott értékpapírok megszerzésére és vele szemben
semmilyen kizáró ok nem áll fenn, amely az értékpapírok minősége, vagy darabszáma miatt korlátozná a Vevő
szerzőképességét.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
5. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
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esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
6. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Helység, dátum

_____________________________
BUDA-CASH Zrt.
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BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT
HATÁRIDŐS ÉS TŐZSDEI OPCIÓS ÜGYLETEKRE
(BSZ-15/10 melléklet)
amely létrejött egyrészről a(z)
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó vagy Ügyfél), másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos vagy BUDA-CASH Zrt.)
között az alábbi feltételek szerint:
FOGALMAK
A jelen Keretszerződésben alkalmazott fogalmakat a 2007. évi CXXXVIII. Tv. (továbbiakban: Bszt.)-ben, a
2001. évi CXX. Tv. (továbbiakban: Tpt.)-ben, a BÉT és a KELER Zrt. hatályos szabályzataiban, valamint a
2001. évi XCIII.tv. a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló törvényben meghatározott tartalommal kell érteni.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1. A Megbízó jelen Keretszerződés aláírásával szabványosított határidős és/vagy opciós tőzsdei ügyletek
bizományosként történő megkötésére ad keretmegbízást a Bizományosnak, azzal hogy a Bizományos által a
Keretszerződés keretében kötendő egyes határidős és/vagy opciós ügyletek feltételeit a Megbízó által adott és a
Bizományos által elfogadott eseti megbízások részletezik és tartalmazzák.
2. A határidős és/vagy opciós ügyletek teljesítése során egyebekben a Felek jogait, kötelezettségeit,
együttműködésük módját, valamint a Bizományos és a Megbízó között létrejött eseti megbízások általános
feltételeit jelen Keretszerződés szabályozza.
3. A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos e szerződés megkötése előtt a Tpt. 115. §-a Bszt. 41.-46. § szerinti
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Megbízó kijelenti, hogy a Bszt. 41.-46. §. §-nak rendelkezéseit
Bizományos a Megbízóval a tájékoztatás megadása előtt ismertette.
4. Megbízó kijelenti továbbá, hogy mindenben ismeri a Budapesti Értéktőzsde Kereskedési Kódexét és a
Központi Elszámolóház és Értéktár Rt (továbbiakban KELER Zrt.) szabványosított határidős és opciós
értéktőzsdei ügyletek elszámolásáról szóló szabályzatát, továbbá a Bizományos Üzletszabályzatát és a tőzsdei
ügyletek során - külön hivatkozás nélkül is- ezek mindenkor hatályos feltételeit fogadja el bármely kérdésben.
A FELEK ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
5. A Bizományos
5.1 A Bizományos e Keretszerződés aláírásával és az eseti megbízások elfogadásával határidős ügylet esetén arra
vállal kötelezettséget, hogy a határidős instrumentum(ok)ra szóló tőzsdei ügyletet a Megbízó utasításának
megfelelően megkísérli megkötni. A Bizományos e Keretszerződés aláírásával és az eseti megbízások
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elfogadásával opciós ügylet esetén arra vállal kötelezettséget, hogy az Ügyfél javára bizományosi díj ellenében a
Budapesti Értéktőzsdén az ügyfél által meghatározott időpontra, vagy időtartamra, meghatározott lehívási áron
opciós szerződést köt.
5.2 A Bizományos az eseti megbízások részteljesítésére jogosult.
5.3 A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy eltérő utasítása hiányában a megbízást Bizományos megbontva, vagy
más megbízásokkal összevonva teljesítse.
6. A Megbízó
6.1 A Megbízó köteles az eseti megbízás tárgyát képező határidős és/vagy opciós ügylet pénzügyi fedezeteit
óvadékként a Bizományos rendelkezésére bocsátani, illetve folyamatosan biztosítani és kiegészíteni az e
Keretszerződésben meghatározottak szerint.
6.2 A Megbízó köteles az utasítása alapján megkötött üzletek után a Bizományost megillető díjakat és
költségeket, továbbá az opciós jogosultság megszerzése esetén az opciós díjat megfizetni.
6.3 Opciós ügylet lehívása esetén, amennyiben a Megbízó Jogosulti pozícióban van, úgy a Megbízó köteles
legkésőbb a lehívás bejelentésekor a lehívás teljesítéséhez szükséges teljes értékpapír vagy készpénz fedezetet
biztosítani, ellenkező esetben a Bizományos a lehívás teljesítését visszautasíthatja. Amennyiben a Megbízó az
opciós ügylet tekintetében Kötelezetti pozícióban van, úgy köteles a Bizományos meghatározott készpénz vagy
értékpapír fedezetet folyamatosan biztosítani.
Jelen szerződés értelmezésében lehíváson a Felek azt értik, hogy az opció jogosultja vételi vagy eladási jogával
él és ezt a KELER Zrt. regisztrálja.
7. Eseti megbízás adása és elfogadása
7.1 A Megbízó az eseti megbízást kötjegy kitöltésével adhatja meg írásban. Az eseti megbízás a fenti módon, de
a formanyomtatványtól eltérő formában, írásban is megadható azzal, hogy a megbízásnak minden esetben
tartalmaznia kell az eseti megbízás 7.5 pontban meghatározott valamennyi lényeges elemét.
7.2 A Megbízó telefaxon, vagy telefonon is adhat eseti megbízást, melynek tartalmaznia kell az eseti megbízás
valamennyi lényeges elemét. A Megbízó által telefaxon vagy szóban (telefonon) adott megbízást elfogadását az
eseti megbízás 7.5. pont szerinti alapelemeinek a Bizományos által vezetett, nyilvántartásba való felvétele
tanúsít. A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bizományos a Megbízó telefonon adott
megbízásait, illetőleg a vele folytatott beszélgetéseit hangfelvétel útján rögzítse.
Opciós ügylet esetén: a Megbízó az opció lehívását írásban köteles a Bizományosnak bejelenteni. A lehívásnak
minimálisan a 7.5 pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A Bizományos a Megbízó által telefaxon
vagy szóban, telefonon adott lehívást is elfogad, amelyet a Bizományos által vezetett nyilvántartásba való
felvétel tanúsít.
7.3 Az eseti megbízás adott napra (aznapra), meghatározott dátumig vagy visszavonásig szólhat. Amennyiben a
megbízás megadása során nincs ellenkező tartalmú lejárat meghatározva ,az eseti megbízás mindig a megbízás
napjának tőzsdei zárásáig hatályos.
7.4 Az eseti megbízás akkor jön létre, amikor a Megbízó a 8.1. pont szerinti fedezetet óvadékként a Bizományos
rendelkezésére bocsátotta.
7.5. Az eseti megbízásnak minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
(I) a Megbízó megnevezését és kötjegyen feltüntetett azonosító adatait
(II) a mögöttes termék megnevezését;
(III) a lejáratot;
(IV) a kontraktusok számát;
(V) a limitárat/ prémiumot;
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(VI) a megbízás irányát;
(VII) a kontraktus irányát (határidős ügyletnél: záró vagy nyitó ügylet);
(VIII) ajánlat típusát (piaci/limitáras)
(IX) egyéb kikötést (spread/daytrade)
(X) a megbízás keltét;
(XI) a megbízás időtartamát;
(XII) az opció típusát;
(XIII) az opció jellegét;
(XIV) a lehívási árat.
7.6 Több azonos tartalmú eseti megbízás esetén a Bizományos az eseti megbízásokat azok sorrendje szerint
teljesíti.
8. Óvadék
8.1 Az óvadéki jog tartalma és formája
8.1.1 A Megbízó köteles az eseti megbízás tárgyát képező határidős és/vagy opciós ügylet, jelen keretszerződés
mellékletében meghatározott fedezetét a Bizományos által meghatározott mértékben biztosítani, azt a
Bizományos által meghatározott módon és határidőre a Bizományos rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy az
óvadék a Megbízót a Keretszerződés, illetve az eseti megbízások alapján a Bizományossal szemben terhelő
kötelezettségek teljesítésének biztosítására szolgál. A Bizományost óvadéki és beszámítási jog illeti meg továbbá
a határidős és/vagy opciós ügyletek kapcsán az egyedi ügyletekből az Ügyfél javára elszámolandó pénzeszközök
és értékpapírok felett, melyekre vonatkozóan beszámítási és óvadéki jogát a Bizományos külön felszólítás nélkül
gyakorolhatja. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott óvadékot a Bizományos saját eszközeitől elkülönítetten
köteles kezelni. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre álló értékpapír óvadékot a Bizományos a
KELER Rt-nél zárolja.
8.1.2 A Bizományos az óvadék mértékét a ”Fedezeti és Biztosítéki Hirdetményben” teszi közzé.
8.1.3 A Bizományos óvadékként készpénzt, valamint a BÉT-re bevezetett, a KELER Zrt.
kedvezményezettségével zárolt állampapírokat fogad el. A Megbízó mindenkor garantálja, hogy az óvadéki
letétbe helyezett/helyezendő értékpapírok forgathatóságát vagy értékpapír-letéti, illetve értékpapírszámlán
valójóváírását semmilyenjog nem gátolja. Ezen túlmenően Bizományos jogosult arra, hogy az óvadék mértékét
bármikor megváltoztassa.
Amennyiben a Megbízó óvadékként állampapírt bocsát Bizományos rendelkezésére, úgy azt Bizományos
jogosult - abban az esetben, ha a Megbízó által rendelkezésre bocsátott készpénz óvadék nem elegendő ahhoz,
hogy árkülönbözeti számlája nulla vagy pozitív egyenleget mutasson - azonnal, Megbízó minden további
rendelkezése nélkül értékesíteni Bizományos mindenkori díjjegyzékében foglalt bizományosi díj mellett, tőzsdei
értékpapír esetén piaci áras ajánlat alkalmazásával, az abból befolyó vételárat a határidős és/vagy opciós
ügyletek fedezeteként kezelni.
8.1.4 Az óvadék azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az óvadékként a Bizományosnak átadott/átutalt
készpénz, illetve állampapír a Bizományos erre rendelt számláján jóváírásra került.
8.1.5 A Megbízó az óvadékot a jelen Keretszerződés és/vagy az eseti megbízások alapján kötött ügyletek alapján
a Megbízót terhelő kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének, valamint a szerződésszegés által okozott kár
megfizetésének biztosítására adja óvadékba a Bizományos, mint óvadéki jogosult javára. Az óvadéki jog
keretösszege megegyezik az e pont szerinti követelések és esetleges járulékaik teljes összegével, beleértve az
esetleges kényszerbeszerzések teljes költségét is, továbbá kiterjed a késedelmi kamatra, a követelések és az
óvadék érvényesítésének költségeire és az óvadék tárgyára fordított szükséges költségekre is. A Bizományos,
mint az óvadék jogosultja a Megbízóval szembeni, az e pontban meghatározott ügyletekből folyó azon lejárt
követeléseit elégítheti ki közvetlenül az óvadékból, amelynek kielégítésével a Megbízó késedelembe esett vagy
más szerződésszegést követett el. A Bizományos fenntartja a jogát arra, hogy az óvadék mértékét meghaladó
kárát is érvényesítse Megbízóval szemben.
8.2 Az óvadék kiegészítése
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8.2.1. A Megbízó vállalja, hogy az eseti megbízás tárgyát képező határidős és/vagy opciós ügylet Bizományos
által meghatározott mértékű fedezetét óvadékként a nyitott pozíció zárásáig folyamatosan biztosítja, azaz a 8.1.
pont szerint letétbe helyezett óvadékot a szükségeshez képest, a Bizományos felhívására haladéktalanul
kiegészíti.
8.2.2. A Megbízó tudomással bír arról, hogy egy nyitott pozíció és az abból fakadó jogok és kötelezettségek (a
lejárat előtti pozícióátadás esetét nem számítva) az alábbi esetekben szűnnek meg:
(a) határidős ügylet lejáratkor: a KELER Rt által meghatározott módon történő - fizikai szállításon, vagy
árkülönbözet elszámoláson alapuló teljesítés útján, vagy
(b) az opciós ügylet lehívásakor, amennyiben a Bizományos a lehívást nem utasítja vissza, illetve az opció
gyakorlására nyitva álló időtartam lejártakor a nyitott pozíció KELER Zrt. által történő elszámolásának
lezárásáig.;
(c) határidős ügylet esetén lejárat, opciós ügylet esetén lehívás előtti pozíciózárással: azonos instrumentumra,
azonos mennyiségre szóló ellentétes irányú ügylet megkötésével.
8.2.3 A Megbízó tudomásul veszi, hogy az állampapírok befogadási kondícióit a Bizományos a KELER Zrt.
befogadási kondíciós listája alapján határozza meg.
8.2.4 Az óvadék teljes vagy részbeni igénybevétele esetén a Megbízó a Bizományos első felhívására köteles a
felhívásban megjelölt mértékre, módon és határidőre nyújtani, illetve kiegészíteni az óvadékot.
8.2.5 Amennyiben Megbízó e szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, különös tekintettel az
óvadék biztosítására illetve kiegészítésére vonatkozó kötelezettségre, Bizományos azonnal jogosulttá válik
Megbízó nyitott pozícióinak kényszerlikvidálására (”Pozíciózárás"), jelen Keretszerződés azonnali hatályú
felmondására, valamint az óvadékból követelései kielégítésére. Pozíciózárás esetén a Felek egymással szemben
végelszámolást végeznek. Megbízó felel minden olyan költségért és kárért, mely az óvadék teljesítésével
kapcsolatos kötelezettségeinek megszegéséből származik.
8.3 Az óvadék igénybevétele.
8.3.1 Az óvadék Bizományos általi igénybevételének joga azt jelenti, hogy Bizományos az arra okot adó ok
bekövetkeztétől kezdődően, Megbízó külön hozzájáruló nyilatkozata nélkül, azonnal jogosulttá válik arra, hogy
követeléseit az óvadékból, illetve az óvadék tárgyának értékesítéséből befolyó összegből, és/vagy az óvadék
hasznából közvetlenül kielégítse.
8.3.2 Az óvadék felhasználását követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb a Keretszerződés megszűnésekor a
Bizományos köteles Megbízóval elszámolni az óvadék igénybevételéről.
8.3.3 Az óvadékba helyezett eszközök hozama is automatikusan óvadékba kerül.
8.3.4 Az óvadéki jog megszűnik,
(I)
ha a Keretszerződés és az annak alapján, annak keretében létrejött ügyletek anélkül mennek
teljesedésbe vagy szűnnek meg, hogy az óvadék igénybevételére jogalap lenne, azaz a Megbízó a
Keretszerződésből és/vagy az eseti megbízás(ok)ból folyó követeléseket maradéktalanul teljesíti, vagy
a követelések kiegyenlítésére az óvadék igénybevételével kerül sor.
8.3.5 Az óvadéki jog megszűnésekor az óvadék a Megbízónak visszajár, kivéve, ha annak igénybevételére sor
került, vagy ha az megsemmisült. Az óvadéki jog jelen pont szerinti megszűnéséig az óvadék tárgyát képező
állampapírok és/vagy készpénz a Bizományos birtokából a Megbízó által nem vonhatók ki, s azokkal a Megbízó
egyéb módon sem jogosult rendelkezni, azaz azokat nem ruházhatja át, nem terhelheti meg.
8.3.6 Az óvadék részben is igénybe vehető. Abban az esetben, ha az óvadék értéke annak részleges
igénybevétele vagy más ok folytán csökkent, az óvadékot a Megbízó a 8.2. pontban foglaltak szerint köteles a
Bizományos felhívására kiegészíteni.
9. Elszámolás
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9.1 Nyitott pozíciók
9.1.1 A Bizományos köteles a Megbízót a Határidős és/vagy Opciós Ügylet(ek) megkötéséről telefonon, a
tőzsdenap zárását követő első munkanap 12:00 óráig értesíteni..
9.1.2 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a 9.1.1 pontban meghatározott visszaigazolásban foglalt elszámolási
adatok csupán tájékoztató jellegűek, s a Határidős és/vagy Opciós Ügylet megkötésére vonatkozóan Bizományos
csak a KELER Zrt. következő munkanapon kiadott igazolása alapján adhat hiteles információkat.
Bizományos jelentést készít az előző napi határidős ügyletekről, az elszámolóárak változásáról, a lezárt pozíciók
elszámolásáról és a nyitott pozíciók eredményéről. A jelentést az ügyfél által választott értesítési módnak
megfelelően 9 óráig elküldi.
Amennyiben Bizományos Megbízónak nem küld Értesítést a 9.1.1. szerinti elszámolásban szereplő adatokat kell
az eseti megbízás megkötésére érvényesnek tekinteni.
9.1.4. Amennyiben a 9.1.1. szerinti elszámolás napi kötéslista része pozitív egyenleget mutat úgy ezen
pénzeszközök a Lezárt Pozícióról való elszámolásig óvadékkal terheltek és továbbra is az ügylet fedezetét
képezik.
9.2 Megbízó köteles a 9.1.2. pontban meghatározott jelentést kézhezvételkor ellenőrizni, s amennyiben azokkal,
vagy a megkötött Határidős és/vagy Opciós Ügylettel kapcsolatban kifogása van, azt a Bizományosnak egy
munkanapon belül írásban jelezni. Amennyiben a Megbízó az e pontban meghatározott időpontig nem él
kifogásolási jogával, a Határidős és/vagy Opciós Ügyletet Megbízó részéről elfogadottnak kell tekinteni.
10. Bizományosi díj
10.1 A Megbízó az eseti megbízás teljesítése esetén a Bizományosnak bizományosi díjat köteles fizetni,
amelynek mértéke a Bizományos eseti megbízás létrejöttekor hatályos Díjjegyzékében meghatározottaknak felel
meg, kivéve ha Felek írásban eltérően állapodnak meg.
10.2 Bizományos jogosult a bizományosi díjjal az általa felszámítható költségekkel együtt a Megbízó
ügyfélszámláját megterhelni.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11. A Felek felelőssége
11.1 Bizományos felelőssége
Bizományos vállalja, hogy az eseti megbízások teljesítése során az értékpapírpiacon a Megbízó által adott eseti
megbízás teljesítésekor elérhető átlagosan jó kondíciók mellett, valamint a magyar gazdaságot, a tőkepiacot
magas fokon ismerő, az e területeken nagy jártassággal rendelkező szervezet(ek)től általában elvárható
gondossággal jár el.
A Megbízó elismeri, hogy az ügyletek során esetlegesen felmerülő veszteségekért a Bizományos nem tehető
felelőssé, az esetleges veszteség viselésére a Bizományos sem részben, sem egészben nem kötelezhető, kivéve,
ha a bekövetkezett kárt a Bizományos bizonyítottan az ügylettel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegésével
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a kártérítés mértéke ebben
az esetben sem haladhatja meg a tőzsdei pozíción mutatkozó veszteséget.
11.2 Megbízó felelőssége
A Megbízó kijelenti, hogy tudatában van a határidős és/vagy opciós üzletek fokozott kockázatának, melyet a
szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozat aláírásával is elismer.
Megbízó köteles viselni a határidős és/vagy opciós üzletek ügylet megkötéséből eredő valamennyi kockázatot.
Megbízót illeti meg, illetve terheli valamennyi, a határidős és/vagy opciós üzletek ügylet megkötéséből származó
előny és hátrány.
12. Titoktartási kötelezettség
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A Felek a Keretszerződés teljesítése során a jelen Keretszerződést, az eseti megbízásokat, illetve a másik Fél
üzleti működését illetően tudomására jutott információkat és adatokat kötelesek - annak minősítésének
megfelelően - értékpapír- illetőleg üzleti titokként kezelni, azokat a másik Fél és a titokvédelem egyéb jogosultja
hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha a Fél az információ
kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság, vagy más hatóság, illetve a KELER Zrt. rendelkezése folytán
köteles. A titoktartási kötelezettség megszűnik, ha az információ a Fél érdekkörén kívül felmerült okból
nyilvánosan hozzáférhetővé válik, vagy ha e kötelezettség teljesítése alól a Felet a másik Fél és, amennyiben
irányadó, a titokvédelem más jogosultja írásban mentesítette.
A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE
13. A Keretszerződés hatályba lépése
A Keretszerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt mindkét Fél cégszerű aláírással látta el.
Megbízó ezúton is hozzájárul, hogy amennyiben a Megbízó e Keretszerződésben illetőleg az ezen szerződés
alapján létrejött eseti megbízásokból keletkező bármely fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz
eleget, úgy Bizományos a számláról a tartozást bármely időpontban beszedje, amikor erre a számla fedezetet
nyújt Bizományos óvadéki joga alapján. A Megbízó kötelezi magát, hogy számlaszerződését e Keretszerződés
hatályának - illetőleg az abból eredő fizetési kötelezettségek fennállása alatt nem szünteti meg, valamint arról a
Bizományos kifejezett hozzájáruló nyilatkozata nélkül fedezetet nem von el.
14. A Keretszerződés időtartama
A Keretszerződés határozatlan időre szól.
15. A Keretszerződés felmondása
15.1 Rendkívüli felmondás
A Keretszerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél megsértette a jelen
Keretszerződés és/vagy az eseti megbízás alapján fennálló lényeges kötelezettségét.
15.2 Rendes felmondás
A Felek bármelyike jogosult a Keretszerződést 15 napos felmondási idővel felmondani és a pozíciókat zárni.
A felmondási idő alatt a szerződés valamennyi rendelkezése hatályban van és a fedezetekkel kapcsolatos
kötelezettségeit Megbízó a felmondási idő alatt is köteles teljesíteni. Ennek nem teljesítése esetén Bizományos a
felmondási idő alatt is élhet a rendkívüli felmondás jogával és a pozíciókat likvidálhatja.
15.3 A Keretszerződést felmondani kizárólag a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal lehet.
15.4 A Keretszerződés felmondása nem érinti a Keretszerződés alapján a felmondást megelőzően a Felek által a
Keretszerződés alapján, azzal összhangban vállalt kötelezettségeket, így különösen a Feleket terhelő elszámolási
és titoktartási kötelezettségek teljesítését.
15.5. Az egyes eseti megbízások teljesítés nélküli megszűnése önmagában nem jelenti a Keretszerződés
megszűnését.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16. Irányadó szabályozás
A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Keretszerződés vagy az annak alapján kifejtendő tevékenységre
vonatkozó bármely jogszabályi, hatósági, felügyeleti előírás vagy BÉT, illetve KELER Zrt. szabályozás bármely
változása a jelen Keretszerződés módosítása nélkül is kihat a jelen Keretszerződés érintett rendelkezéseire, a
Felek jogaira, kötelezettségeire. Az előbbiekben bekövetkezett mindazon módosulásokról, amelyekről a
Bizományost értesítették, ide nem értve a jogszabályokban és az értékpapír forgalmazók bármelyike által
hozzáférhető felügyeleti és egyéb előírások módosulását, Bizományos haladéktalanul tájékoztatja Megbízót.
17. A jogviták rendezése
Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
18. Alkalmazandó jog
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
A Keretszerződést a Felek - mint akaratukkal teljesen egybehangzót - alulírott napon és helyen aláírták.
E Keretszerződés további elválaszthatatlan mellékletei:
BSZ-15/10/1. Kockázatfeltáró nyilatkozat
BSZ-15/10/3
. Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárba
bejelentéséről

történő

Kelt: ……………………………..

_____________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/10/l. melléklet)

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
(Határidős ügyletekhez)

Tudomásom van arról, hogy mind a határidős, mind az opciós ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során
felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a Bizományos részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet
figyelembe vettem a származékos ügylet megkötésére irányuló megbízásom megadásakor.
A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy értékű nyitott pozíciók
árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség
többszöröse lehet az általam a Bizományos részére átadott alapbiztosítéknak / fedezetnek. Tudomással bírok
arról, hogy elveszthetem az alapbiztosítékot / fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és
fenntartása érdekében a Bizományosnál elhelyeztem. Ha a piacon az ármozgás a pozícióm ellen történik, a
Bizományos kérheti, hogy felhívására fizessem be a pozíció fenntartására szükséges összeget. Amennyiben ezt
nem biztosítom meghatározott időn belül, a Bizományos a pozíciómat likvidálhatja, amely likvidálás részemre
veszteséget okozhat (és ez a veszteség a pozíció fenntartására fordított összeg felett elérheti és meghaladhatja az
általam óvadékként elhelyezett összeget, ezért ezen óvadék feletti összeg további befizetésére kötelezhet a
Bizományos.) A likvidálás a kereskedelem függvényében a Bizományoson kívül álló okok miatt elhúzódhat.
Ezen túlmenően tudomással bírok a határidős és/vagy opciós ügyletekhez kapcsolódó fokozott
likviditásigényről, ami azt jelenti, hogy mind a határidős, mind az opciós ügyletek esetén a Bizományos
bármikor felhívhat az óvadék kiegészítésére. Kifejezett tudomással bírok arról, hogy az óvadék kiegészítésére
megszabott határidő olyan rövid is lehet, hogy az óvadék kiegészítése csak személyesen vagy a Bizományosnál
vezetett számlám terhére adott azonnali megbízással lehetséges.
Bizományost nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Megbízó a Bizományos
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy azok
jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történtek. Tudomással bírok
arról, hogy a származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű, írásos
megállapodás a felek között nem született - Bizományostól vagy annak alkalmazottjától semmilyen tőke-,
és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem kaptam.
Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a tőzsdei
üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
Kelt:……………………………….
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Ügyfél
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BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS HATÁRIDŐS DEVIZA- ÉS ÁLLAMPAPÍR
ÜGYLETEKRE VALAMINT KÜLFÖLDI RÉSZVÉNY-, ÁRU- ÉS
TŐZSDEINDEXBŐL SZÁRMAZTATOTT ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETI
ÜGYLETEKRE, ILLETVE HATÁRIDŐS ÁRUÜGYLETEKRE
Amely létrejött egyrészről

(BSZ-15/11 melléklet)

Név/cégnév: .…………………………………………..
Lakcím/Székhely: ……………………………………..
Ügyfélkód: ……….……………………………………
mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó vagy Ügyfél, másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Bizományos (a továbbiakban: Bizományos vagy BUDA-CASH Zrt.)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. FOGALMAK
A jelen szerződésben alkalmazott fogalmakat a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Bszt.), a 2001.
évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) meghatározott, valamint a szakmában általánosan elfogadott
tartalommal kell érteni.
A MEGBÍZÁS TÁRGYA
A Megbízó ezen megállapodás alapján megbízza a Bizományost, hogy az a saját nevében, a Megbízó egyedi
megbízásai alapján, a Megbízó javára és kockázatára a tőzsdén, illetve a tőzsdén kívüli piacon határidős devizaés állampapír ügyleteket kössön, külföldi részvény-, áru- és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti
ügyletek bonyolítására és elszámolására megállapodást kössön, továbbá tőzsdén, illetve a tőzsdén kívüli piacon
határidős – teljesítéskor szállítást nem igénylő – áruügyleteket kössön.
2. A FELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2.1 MEGBÍZÓ
2.1.1. A Megbízó kijelenti, hogy Bizományostól részletes tájékoztatást kapott az 1. pontban meghatározott
ügyletek természetére, valamint ezek piacára és a piacon kialakult szokványokra vonatkozóan.
2.1.2. A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos üzletszabályzatát és a jelen szerződés 2. számú mellékletét
képező (az Üzletszabályzat BSZ-15/11/3 számú mellékletében lévő) Feltételrendszert, valamint a Bizományos
Díjtételeit ismeri, az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.
2.1.3. Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41-46. §-ai szerinti
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Megbízó kijelenti, hogy a Bszt. 41-46. §-ainak rendelkezéseit
Bizományos a Megbízóval a tájékoztatás megadása előtt ismertette.
2.1.4. Megbízó – a 2.1.1. - 2.1.3. pontokban foglaltakra is figyelemmel – kijelenti, hogy tisztában van a határidős
deviza- és állampapír ügyletek, áruügyletek valamint az árfolyam-különbözeti ügyletek tőkeáttételes jellegében
rejlő fokozott kockázattal, Bizományos erről szóló tájékoztatását tudomásul vette, melyet a csatolt
Kockázatfeltáró nyilatkozat (1. számú melléklet) aláírásával is elismer. Megbízó köteles viselni az ügylet
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megkötéséből eredő valamennyi kockázatot. Tudomásul veszi és vállalja, hogy a változások mielőbbi
megismerése érdekében a Bizományossal napi kapcsolattartás szükséges. Tudomása van arról is, hogy ha a napi
kapcsolattartás, elérhetetlensége miatt nem teljesülhet, annak minden következménye terheli és ezt kifejezetten
vállalja.
2.1.5. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretszerződésen alapuló egyedi ügyletek létesítésével
és a pozíciók fenntartásával kapcsolatos fizetési kötelezettségének – beleértve a Díjtételekben meghatározott
fedezeteket és azok esetleges pótlását is – mindenkor haladéktalanul eleget tesz.
2.1.6. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával feljogosítja Bizományost arra, hogy a Megbízó nála vezetett
pénz- és értékpapír számlájáról az ügyletek megkötéséhez és a pozíció fenntartásához szükséges összegeket
igénybe vegye. Az igénybe vett eszközöket a Bizományos elkülönítve, külön alszámlán tartja nyilván.
2.1.7. Megbízó a jelen szerződés aláírásával, a Bizományos javára óvadéki jogot enged a számlaszerződés
alapján a Bizományosnál vezetett számláin lévő minden pénzeszközére. Ha ez az óvadék a pozíciók fenntartását
vagy az azok lezárását követő eredmény-elszámolást nem fedezi, az óvadék jogosultja, azaz a Bizományos
minden további értesítés nélkül jogosult kielégíteni a követelését, akár az ügyfélszámlák egyenlegéből, akár az
azokon lévő értékpapírok piaci áron történő értékesítése útján is. Az értékesítési sorrendet a Társaság jogosult
meghatározni.
2.2. A BIZOMÁNYOS
2.2.1. A Bizományos a jelen szerződés aláírásával és a megbízások elfogadásával arra vállal kötelezettséget,
hogy a Megbízó által megbízásokat a lehetőségekhez képest maradéktalanul teljesítse.
2.2.2. Bizományos alapesetben nem nyújt Megbízó részére tanácsadást. Amennyiben Bizományos – Megbízó
kifejezett kérésére – szóban vagy írásban tanácsadást nyújt Megbízó számára arra nézve, hogy milyen haszonnal
járhat, illetve mennyire felel meg Megbízó számára az a tranzakció, melyre neki megbízást adott, úgy ezen
tanácsadás megfogadásából vagy elutasításából származó semminemű eredményért Bizományos felelősségre
nem vonható. Megbízó tudomásul veszi, hogy Bizományostól az egyes üzletkötések eredményességére ígérvényt
nem kap.
2.2.3. Bizományost anyagi felelősség terheli az ügykörében elkövetett és neki felróható hibákért, az általa
okozott kár erejéig. Bizományos elhárít minden olyan felelősséget és kárigényt, mely a Bizományos hibáján
kívül (pl. vis maior, piaci intervenció, felfüggesztés, rendkívül volatilis piac) akadályozott üzletkötésből ered.
2.2.4. A Bizományos jogosult a nála jelen szerződés alapján letétben lévő pénzügyi fedezeteket az ügyletek
megkötéséhez harmadik félhez saját neve alatt al-letétbe elhelyezni.
2.2.5. A megbízás teljesítése esetén a Bizományos a Díjtételekben meghatározott díjra jogosult.
3. A MEGBÍZÁS ADÁSA ÉS ELFOGADÁSA, A POZÍCIÓK LEZÁRÁSA
3.1. Az egyes üzletkötési tranzakciók kezdeményezésére Megbízó megbízást ad. A megbízás – az online
kereskedési rendszerektől eltekintve – kizárólag szóban (rögzített telefonon), a kereskedési idő alatt adható.
3.2. A Megbízó által szóban (rögzített telefonon) adott megbízás esetén Megbízó köteles minden olyan adatot
megadni, amely alapján személye egyértelműen beazonosítható. A beazonosítás elősegítéséhez a Megbízó
telefonos jelszót határoz meg, melyet minden eseti megbízás adását megelőzően a telefonba bemond. Ennek
elmulasztásából eredő mindennemű felelősség Megbízót terheli. A telefonos jelszó illetéktelen használatából
eredő minden kárt Megbízó maga köteles viselni. A szóban (rögzített telefonon) adott megbízásnak tartalmaznia
kell a 3.6. pontban felsorolt lényeges adatokat.
3.3. Bizományos – az online kereskedési rendszerektől eltekintve – kizárólag a kondíciós listában megjelölt,
hangrögzítésre alkalmas vezetékes telefonszámán érkezett megbízásokat fogadja el.
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3.4. A jelen szerződés aláírásával Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a telefonon adott megbízást a Bizományos
rögzítse, és kijelenti, hogy vita esetén a felvételeket bizonyító erejűnek fogadja el.
3.5. Az eseti megbízás határozott vagy határozatlan (alapesetben határozatlan) időre szólhat. A határozatlan
időre szóló megbízások visszavonásig élnek.
3.6. Az eseti megbízásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
a)

Devizaügyletre vonatkozó megbízás lényeges adatai:

-a termék (deviza-pár megnevezése),
a deviza-páron belül a bázis deviza mennyisége,
az ügylet iránya (vétel vagy eladás),
a megbízás típusa (piaci, limit-, vagy stop).
Devizaügyletre vonatkozó megbízás egyéb (esetleges) adatai:
-

a termék lejáratának napja (az ügylet értéknapja),
a pozíció státusza (nyitó vagy záró [alapesetben nyitó]).

b)
-

Határidős állampapír ügyletre vonatkozó megbízás lényeges adatai:
a termék (állampapír megnevezése)
az állampapír darabszáma, vagy névértéke
az ügylet iránya (vétel, vagy eladás)
a megbízás típusa (piaci, limit-, vagy stop)
az ügylet lejáratának napja, vagy futamidő

Határidős állampapír ügyletre vonatkozó megbízás egyéb (esetleges) adatai:
-

a pozíció státusza (nyitó vagy záró {alapesetben nyitó}).

c)

Árfolyam-különbözeti, valamint áruügyletre vonatkozó megbízás lényeges adatai:

-

a (mögöttes) termék megnevezése,
a (mögöttes) termék mennyisége (kontraktus száma),
az ügylet iránya (vétel vagy eladás),
a megbízás típusa (piaci, limit-, vagy stop),
a termék lejárata.

Árfolyam-különbözeti, valamint áruügyletre vonatkozó megbízás egyéb (esetleges) adatai:
-

a pozíció státuszát (nyitó vagy záró [alapesetben nyitó]).

3.7. Az előzőek szerinti, a Megbízó által adott megbízást a Bizományos úgy fogadja el, ha a Megbízó az e
szerződésben előírt pénzügyi fedezete(ke)t a Bizományos által megszabott határidőre rendelkezésére bocsátotta
vagy bocsátja.
3.8. Több azonos tartalmú eseti megbízás esetén a Bizományos azokat a megbízások beérkezésének sorrendje
szerint teljesíti.
3.9. Megbízó a jelen szerződésre kiterjedően is kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bizományos a megbízást
más megbízásokkal összevontan teljesítse.
3.10. A nyitott pozíciók lezárásra kerülhetnek:
a)

Határidős devizaügyletek esetében

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 150/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

a.
b.
c.
d.
-

a Megbízó által a lejárat előtt adott eseti megbízás szerint, ellentétes irányú ügylet megkötésével,
lejáratkor (vagyis a lejárati dátum előtt két banki munkanappal), ezen belül:
a Megbízó fenti első pont szerinti megbízásával,
automatikus hosszabbítással (rolling),
automatikus zárással,
teljesítéssel
a pozíció kényszerlikvidálásával.

b)

Határidős állampapír ügyletek esetében

a.
b.
c.
-

a Megbízó által a lejárat előtt adott eseti megbízás szerint, ellentétes irányú ügylet megkötésével,
lejáratkor (vagyis a lejárati dátum előtt két banki munkanappal), ezen belül:
a Megbízó fenti első pont szerinti megbízásával,
automatikus zárással,
teljesítéssel
a pozíció kényszerlikvidálásával.

c)

Árfolyam-különbözeti ügyletek valamint áruügyletek esetében

-

a Megbízó által adott eseti megbízás szerint, ellentétes irányú ügylet megkötésével,
a pozíció kényszerlikvidálásával,
áruügyletek esetében lejáratkor, kifutással.

3.11. Amennyiben Megbízó nem rendelkezik az ügylet lezárásáról, vagy hosszabbításáról azt Bizományos a
lejáratkor (vagyis a lejárati dátum előtt két banki munkanappal, áruügyletek esetében az utolsó kereskedési
napon) az aktuális piaci árfolyamon automatikusan lezárhatja (kifuttathatja).
3.12. Bizományosnak jogában áll a megbízást megtagadni, ha annak teljesítésére a Megbízó a fedezetet és a
biztosítékot nem szolgáltatja megfelelő időben és módon.
3.13. Bizományosnak jogában áll a megbízást a meglévő fedezetek ellenére is megtagadni, ha az
kockázatkezelés szempontjából indokolt.
4. A MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁSA
4.1. A megbízást a Megbízó szóban (rögzített telefonon) módosíthatja. A módosításnak tartalmaznia kell
mindazon paramétereket, amelyek az új megbízás teljesítéséhez szükségesek és amelyet, vagy amelyeket a
Megbízó módosítani kíván.
4.2. A megbízás módosítása mindaddig megtörténhet, ameddig azt a Bizományos nem teljesítette. Amennyiben a
módosítani kívánt megbízás már teljesült, az emiatt a Megbízót ért esetleges károkért a Bizományos nem tehető
felelőssé.
4.3. A módosított megbízás csak akkor teljesíthető, amennyiben megfelel az e szerződésben foglalt fedezeti
követelményeknek és megbízási feltételeknek.
4.4
A megbízás módosítását bizományos visszautasíthatja, amennyiben annak végrehajtása nem
biztosított (pl. piac zárva tartása, a módosítandó ár túl közel van a piaci árhoz, stb.)
5. A PÉNZÜGYI FEDEZET BIZTOSÍTÁSA
5.1. A fedezet tárgya, a fedezetre vonatkozó általános szabályok
5.1.1. A Megbízó a fedezetet a Bizományos által meghatározott módon és határidőre köteles a Bizományosnál
letétbe helyezni. Felek a Bizományos rendelkezésére bocsátott fedezet felhasználására az óvadék szabályait
rendelik alkalmazni. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az óvadékot a Bizományos saját neve alatt az ügyletek
megkötéséhez harmadik félhez alletétként elhelyezze.
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5.1.2. Az e fejezetben részletezett fedezetek mértékét, típusát és az azokhoz kapcsolódó tudnivalókat a Díjtételek
tartalmazza. A hatályos Díjtételek megtalálhatók a társaság honlapján és ügyfélszolgálatain. Megbízó tudomásul
veszi, hogy a Bizományos Jogosult a Díjtételekben meghatározott fedezetek mértékének módosítására, ha azt a
piaci változások szükségessé teszik. Tudomásul veszi továbbá Megbízó, hogy a módosítás hatálya a nyitott
pozíciókra is kiterjed
5.2. Az ügylet megkötéséhez szükséges fedezet (induló fedezet) biztosítása
5.2.1. Az ügyletkötés feltétele, hogy a Megbízó a pozíció megnyitásához szükséges fedezetet (induló fedezet)
óvadékul a Bizományos rendelkezésére bocsássa.
5.2.2. Az induló fedezetet Megbízó mindaddig köteles a Bizományosnál letét¬ben hagyni, amíg élő megbízásai,
vagy nyitott pozíciói vannak. A letét a pozíció zárása vagy a pozíció lejárta esetén megszüntethető, a veszteséges
pozíciók pénzügyi rendezéséig azonban a veszteséggel azonos nagyságú letét¬nek rendelkezésre kell állnia.
5.2.3. Az induló fedezet mértékét a termékre, kötésmennyiségekre és lejára¬tokra vonatkozóan a Díjtételek
tartalmazza.
5.3. A fedezet kiegészítése
5.3.1. Megbízó kötelezi magát arra, hogy pozícióit és azok fedezettségét folyamatosan figyelemmel kíséri, és
szükség esetén a fedezetet a pozíciók tartásához szükséges mértékben kiegészíti.
5.3.2. Bizományos a fedezet mértékét rendszeresen felülvizsgálja. A Bizományos felszólítására a Megbízó a
felszólításban meghatározott mértékig köteles a fedezetet kiegészíteni.
5.3.3. Amennyiben a Megbízó a fedezet kiegészítésére vonatkozó felszólításnak nem tesz eleget, a Bizományos
jogosulttá válik a Megbízó pozícióinak kényszerlikvidálására.
5.4. A pénzügyi fedezetek felhasználása, az óvadék igénybevétele
5.4.1. Az óvadék igénybevételének joga azt jelenti, hogy Bizományos az arra okot adó körülmény
bekövetkeztétől – a Megbízó külön hozzájáruló nyilatkozata nélkül – jogosulttá válik arra, hogy követeléseit az
óvadékból, közvetlenül kielégítse.
5.4.2. Az óvadék esetleges hasznai osztják az óvadék jogi sorsát.
5.4.3. Az óvadéki jog megszűnik
a)
ha a jelen szerződés és az annak keretében létrejött ügyletek úgy szűnnek meg, hogy a Megbízó az
ezekből eredő kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, vagy
b)
a követelések kiegyenlítésére az óvadék igénybevételével kerül sor.
5.4.5. Az óvadéki jog megszűnésekor az óvadék a Megbízónak visszajár, kivéve, ha annak igénybevételére sor
került. Az óvadéki jog jelen pont szerinti megszűnéséig az óvadék tárgyát a Bizományos birtokából a Megbízó
nem vonhatja ki, s azzal egyéb módon sem jogosult rendelkezni (azt nem ruházhatja át, nem terhelheti meg).
5.4.6. Az óvadék részben is igénybe vehető. Abban az esetben, ha az óvadék értéke annak részleges
igénybevétele vagy más ok folytán csökken, az óvadékot a Megbízó köteles a Bizományos felhívására
kiegészíteni.
6. KÉNYSZERLIKVIDÁLÁS (CLOSE OUT)
6.1. A kényszerlikvidálás esetei
6.1.1. Bizományos a Megbízó pozícióit az alábbi esetekben jogosult kényszerlikvidálni:
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a)
Megbízó a fedezet kiegészítésére (a pozíció fenntartásához szükséges fedezettség biztosítására)
vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget;
b)
A Megbízó nyitott pozíciói fedezettségének mértéke 20 % alá csökken;
c)
A bíróság a Megbízóval szemben csőd-, vagy felszámolási eljárás megindítását rendeli el;
d)
Bármely ok (pl. a Megbízó halála) miatt nem marad a Megbízó számlája felett rendelkezni
jogosult személy;
e)
Az online kereskedési rendszerekben megnyitott pozíciók tekintetében a kényszerlikvidálás adott
kereskedési rendszerben meghatározott feltételeinek bekövetkezése esetén.
6.1.2. A 6.1.1. c. – d. alpontokban meghatározott esetekben a Bizományos kényszerlikvidálásra vonatkozó
jogosultsága az erre okot adó körülmény hitelt érdemlő igazolásával (hiteles cégkivonat, halotti anyakönyvi
kivonat stb.) megnyílik, és független a pozíciók fedezettségének mértékétől, illetőleg a c. pont alatt említett
esetben attól, hogy a bíróság csőd-, vagy felszámolási eljárást elrendelő végzése jogerős-e.
6.1.3. Kényszerlikvidálás esetében Bizományos zárhatja a Megbízó pozícióit az aktuális piaci áron, és
követelheti Megbízótól az ebből fakadó veszteségeinek és költségeinek megtérítését. Kényszerlikvidálás esetén
Bizományos az elérhető árért nem felel.
6.1.4. Megbízó tudomásul veszi, hogy kényszerlikvidálás esetén a veszteség mértéke meghaladhatja a
Bizományosnál elhelyezett fedezetet; tudomásul veszi továbbá, hogy a fedezetet meghaladó veszteség összegét a
Bizományos részére köteles megfizetni.
6.2. A kényszerlikvidálás végrehajtásának módja
6.2.1. A kényszerlikvidálás a következő módokon hajtható végre:
a.
Azonos instrumentumban, azonos mennyiségű, ellentétes irányú pozíció nyitásával;
b.
A szemben álló pozíciók összevezetésével és az eredmény elszámolásával;
c.
Bármely olyan gazdaságilag indokolt ügylet megkötésével, amely a Megbízó pozíciói piaci
kitettségének csökkentésére, illetve megszüntetésére irányul.
d.
Stop loss megbízás elhelyezésével a veszteség limitálására
6.3. A kényszerlikvidálás speciális esetei
6.3.1. A Bizományos kockázatkezelése során jogosult felszólítani a Megbízót
a.
szemben álló pozíciói számának csökkentésére, illetve megszüntetésére, továbbá
b.
a Megbízó fedezetének devizanemétől eltérő devizában keletkezett, nem realizált veszteség
elszámolására.
6.3.2. Amennyiben a Megbízó a fenti felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a Bizományos jogosult a
pozíciók (kényszer-)összevezetésére és elszámolására, valamint a szükséges devizakonverzió végrehajtására.
7. ÉRTESÍTÉS, VISSZAIGAZOLÁS
7.1. Bizományos köteles a megbízás összes részletéről értesíteni a Megbízót, ha a megbízást teljesítette (a
teljesítés visszaigazolása).
7.2. Az értesítést Bizományos a teljesítést követően telefonon, továbbá írásban az ügyfélkapun
(www.budacash.hu/ugyfelkapu/)– legkésőbb a teljesítést követő munkanapon – köteles megtenni.
7.3. A Bizományos az (írásbeli) értesítést ügyfélkapun teszi meg, a Megbízó az értesítéssel kapcsolatos esetleges
kifogását faxon vagy rögzített telefonon teheti meg.
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7.4. A Bizományos által az ügyfélkapun történő elhelyezést követően az értesítés kézbesítettnek tekintendő. Ha
Megbízó az ügyfélkaput bármilyen oknál fogva nem tudja elérni, a Megbízó a Bizományost haladéktalanul
köteles értesíteni a 7.3. pontban leírtak szerint. Ennek elmaradása a Megbízó felelősségét vonja maga után.
7.5. Megbízó köteles a visszaigazolás adatait ellenőrizni, és amennyiben azokkal kapcsolatban kifogása van, azt
a Bizományosnak az értesítés napját követő munkanapon 10:00 óráig köteles jelezni. Amennyiben a Megbízó
eddig az időpontig nem él kifogásolási jogával, az ügyletet Megbízó részéről elfogadottnak kell tekinteni.
8. ELSZÁMOLÁS
8.1. A Megbízóval a megbízás teljesítését követően az elszámolás az alábbiak szerint történik meg:
8.1.1. A határidős ár a devizapár azonnali (spot) árfolyama, valamint a devizapárt alkotó devizák kamatlábai
eltérésének függvénye. A spot árfolyam és a határidős árfolyam közötti különbséget ún. forward pontokban lehet
kifejezni. Nem devizapárok esetében a határidős ár a mögöttes termék azonnali (spot) árfolyama, valamint a
mögöttes termék devizanemének és a devizanem kamatlábváltozásának függvénye.A spot árfolyam forward
pontokkal határidős árrá történő képzését Bizományos a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően, a spot
ügylet megkötését követően, de legkésőbb a spot ügylet napja kereskedési időszakának bezárásakor megteszi. Az
így kialakított határidős ár képezi az ügylet nyitó, vagy záró árfolyamát.
8.1.2. A határidős forward pontokkal kialakított határidős ár nem jelent semmiféle előrejelzést az árfolyamok
jövőbeli alakulására nézve.
8.1.3. A spot árfolyam értéknapja mindig az a nap, amely a devizapárt alkotó mindkét devizában, valamint
forintban a kötésnaptól számított második banki munkanap.
8.1.4. Egy lezárt pozíción megképződött nyereség vagy veszteség a pozíció nyitási és zárási értékének
különbsége. Az eredmény-elszámolás alapesetben legkésőbb az egyes pozíciók lejáratának értéknapját követő
banki munkanapon történik meg. A megképződött, devizában számított eredményt a Bizományos üzletkötésbe
bevont partnere konvertálja a Megbízó számlájának devizanemére.
8.2. A Bizományos lehetővé teheti Megbízó részére az eredmények lejárat előtti, diszkont áron történő
elszámolását, valamint jogosult a Megbízóval a veszteséges pozíciók lejáratát megelőzően, azokat a lezárást
követően elszámolni.
8.3. Bizományos köteles az egyes ügyletek lezárását követően a Megbízót az eredmény-elszámolás valamennyi
részletéről értesíteni. Az értesítés módja és feltételei megegyeznek a visszaigazolások megküldésének módjával
és feltételeivel.
8.4. Amennyiben a Megbízónak bárminemű tartozása marad fenn, Bizományos jogosult a tartozás mértékében a
Megbízó bármely nála vezetett számláján tartott pénzből, vagy a javára nyilvántartott értékpapírokból a
követelést kiegyenlíteni.
8.5. Abban az esetben ha Bizományos követelését a Megbízó nála lévő értékpapírjaiból kényszerül kielégíteni,
úgy az eladási ár befolyásáig történő finanszírozási időszakra Bizományos kamatot jogosult felszámolni,
melynek mértéke a Díjtételekben kerül meghatározásra.
9. BIZOMÁNYOSI DÍJ
9.1. Megbízó az eseti megbízás teljesítése esetén a Bizományosnak díjat köteles fizetni, amelynek mértékét a
Díjtételek tartalmazza.
9.2. Megbízó a piaci árfolyamok megváltozásának hatására a Díjtételek kismértékű módosítására kényszerülhet.
A Díjtételek egyoldalú változtatásának joga csak a még meg nem kötött ügyletekre áll fenn, úgy, hogy
Bizományos a Megbízót az Üzletszabályzat 1.2. pontjában foglaltak szerint értesíti. Ha a Megbízó az új
feltételeket nem fogadja el, úgy a módosított Díjtételek hatályba lépését követő 3 munkanapon belül a szerződés
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felmondásáról és az esetleges nyitott pozíciók sorsáról nyilatkoznia kell. Ennek elmaradása az új feltételek
elfo¬gadását jelenti.
9.3. A bizományosi díj a kötéssel, a fedezetkezeléssel, kapcsolatos költségeket tartalmazza.
9.4. A Megbízót terheli azonban minden, az előzőekben felsoroltakon kívüli olyan költség, amelyek a
Bizományosnál a megbízás teljesítése érdekében eljárva szükségszerűen merültek fel.
9.5. A Bizományos a bizományosi díjjal megterheli a Megbízó számláját.
10. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
10.1. A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél
jogosult 15 napos felmondási határidővel indokolás nélkül írásban felmondani (rendes felmondás). Amennyiben
a felmondás időpontjában a felek között megkötött határidős ügyletek vannak folyamatban, úgy a jelen
megállapodás ezen határidős ügyletek lejáratának értéknapjával szűnik meg. A felmondási idő alatt a szerződés
valamennyi rendelkezése hatályban van, így a fedezetekkel kapcsolatos kötelezettségeit Megbízó a felmondási
idő alatt is köteles teljesíteni.
10.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Bizományos jogosult megtagadni a felmondási idő alatt adott, új
pozíció nyitására irányuló megbízás felvételét.
10.3. Mind a Megbízó, mind a Bizományos jogosult a szerződés azonnali hatályú (rendkívüli) felmondására, ha a
másik fél megsértette jelen keretszerződés és/vagy a megbízás alapján fennálló lényeges kötelezettségét. A
rendkívüli felmondást írásban kell közölni, és indokolni kell.
10.4. Bizományos jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására akkor is, ha jogszabály, vagy az
üzletszabályzat változása folytán a szerződés tartama változna, és a Megbízó a módosításhoz a Bizományos
kérésére sem járul hozzá.
10.5. Felek a keretszerződés felmondása esetén is kölcsönösen kötelesek helytállni azokért a kötelezettségekért,
melyek Bizományos és Megbízó között a felmondás előtt már létrejöttek.
10.6. A jelen szerződés megszűnése az azt kiegészítő, a tőzsdén kívüli opciós ügyletekre vonatkozó bizományosi
keretszerződés egyidejű megszűnését eredményezi, illetőleg a kiegészítő szerződés megszűnésével egyidejűleg a
jelen szerződés is megszűnik.
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1. Szerződő felek jognyilatkozataikat a jelen szerződésben megadott címre, illetve telefon- és telefaxszámra
tehetik meg:
Bizományos értesítési címe: 1118 Budapest, Ménesi út 22.
Bizományos telefonszáma: Fiókirodák hivatalos telefonszámai valamint a Deviza desk közvetlen telefonjai
(235-1506, 235-1507, 235-1407, 235-1408, 235-1439, 235-1464).
Bizományos telefaxszáma: 235-1599
11.2. Az értesítési cím, telefonszám, telefaxszám, illetve e-mail cím változása esetén a felek erről egymást
kötelesek tájékoztatni, ennek hiányában a jelen szerződésben vagy a legutolsó módosításban megadott értesítési
címre/telefaxszámra igazoltan megküldött jognyilatkozatokat az átvétel tényétől függetlenül kézbesítettnek kell
tekinteni.
11.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
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a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
11.4. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak
minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban
meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
11.5. A jelen szerződés alapján létrejött eseti megbízások és az esetleges külön megállapodások e szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.

Kelt:____________________

_________________________________
Ügyfél

____________ ________________
BUDA-CASH Zrt.

Mellékletek
BSZ-15/11/1
BSZ-15/11/2
BSZ-15/11/3
BSZ-15/11/4
BSZ-15/11/5
BSZ-15/11/6
BSZ-15/11/7
BSZ-15/11/8
BSZ-15/11/9 a
BSZ-15/11/9 b
BSZ-15/11/10
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Kiegészítő bizományosi szerződés tőzsdén kívüli opciós ügyletekre
Kockázatfeltáró nyilatkozat
Feltételrendszer határidős deviza ügyletekre, tőzsdén kívüli opciós ügyletekre,
részvény, áru- és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti
ügyletekre, illetve határidős áru ügyletekre
Szerződés-kiegészítés az internetes kereskedési rendszerekhez
Kockázatfeltáró nyilatkozat
A Haszonélvező külföldi illetőségének igazolása az Egyesült Államok forrásadóelszámolási szabályai szerint
Szerződés virtuális munkaállomás igénybevételéhez
Szerződés a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatás igénybevételéhez
Nyilatkozat MetaRadar szolgáltatáshoz kapcsolódóan (alfa –természetes
személy)
Nyilatkozat MetaRadar szolgáltatáshoz kapcsolódóan (alfa – nem természetes
személy)
Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő
bejelentéséről
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(BSZ-15/11/1. melléklet)

KIEGÉSZÍTŐ BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS TŐZSDÉN KÍVÜLI OPCIÓS
ÜGYLETEKRE

amely létrejött egyrészről:
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélkód:
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó vagy Ügyfél), másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos vagy BUDA-CASH Zrt.)
között, az alábbi feltételekkel:
1. ELŐZMÉNYEK, FOGALMAK
1.1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg megkötik a Bizományos
üzletszabályzatának BSZ-15/11 számú mellékletét képező, „bizományosi keretszerződés határidős
devizaügyletekre, valamint külföldi részvény-, áru- és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti
ügyletekre, illetve határidős áruügyletekre” elnevezésű keretszerződést (a továbbiakban: Deviza Keretszerződés).
Felek rögzítik továbbá, hogy e megállapodás a Deviza Keretszerződést egészíti ki a tőzsdén kívüli opciós
ügyletek vonatkozásában; a jelen megállapodás kizárólag a Deviza Keretszerződéssel együttesen, azzal
összhangban értelmezhető és alkalmazható.
1.2. A jelen szerződésben alkalmazott fogalmakat a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Bszt.), a
2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.), valamint a Deviza Keretszerződésben meghatározott,
továbbá a szakmában általánosan elfogadott tartalommal kell érteni.
2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
2.1. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával tőzsdén kívüli opciós ügyletek megkötésére ad megbízást a
Bizományosnak azzal, hogy a Bizományos által a szerződés keretében kötendő egyes opciós ügyletek feltételeit
a Megbízó által adott és a Bizományos által elfogadott egyedi megbízások tartalmazzák.
2.2 Az opciós ügyletek teljesítése során a felek jogait, kötelezettségeit, együttműködésük módját, valamint a
közöttük létrejött egyedi megbízások általános feltételeit a jelen szerződés szabályozza.
2.3. Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41-46. §-ai szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett. Megbízó kijelenti, hogy a Bszt. 41-46. §-ainak rendelkezéseit Bizományos a
Megbízóval a tájékoztatás megadása előtt ismertette.
3. A FELEK ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
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3.1. Az opciós ügylet keretében az opció jogosultja (vásárlója) opciós díj (prémium) megfizetése ellenében
megszerzi a jogot arra, hogy az opció lejáratáig, vagy a lejárat napján, adott időpontban (cut-off-time), az opció
mögöttes termékét meghatározott küszöbárfolyamon (strike) – az opció jellege szerint – eladja vagy
megvásárolja
3.2. Az opció kötelezettje (eladója/kiírója) az opciós díj ellenében eladási, vagy vételi kötelezettséget vállal az
opció jogosultjával szemben.
4. A FELEK ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. A Bizományos
4.1.1. A Bizományos e szerződés aláírásával és a Megbízó egyedi megbízásának elfogadásával arra vállal
kötelezettséget, hogy díj ellenében, a tőzsdén kívüli piacon az opciós ügyletet a Megbízó javára, a megbízásban
szereplő időpontra, vagy időtartamra, a megbízásban meghatározott limitárnál nem kedvezőtlenebb áron
megkísérli megkötni.
4.1.2. A Bizományos jogosult a megbízások részteljesítésére.
4.1.3. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy eltérő utasítása hiányában a megbízást a Bizományos megbontva, vagy
más megbízásokkal összevonva teljesítse.
4.2. A Megbízó
4.2.1 A Megbízó köteles a megbízás tárgyát képező opciós ügylet pénzügyi fedezeteit (a Megbízót a
Bizományossal szemben e szerződés, illetve a megbízás alapján terhelő kötelezettségek teljesítésének biztosítása
céljából) óvadékként a Bizományos rendelkezésére bocsátani, illetve folyamatosan biztosítani és kiegészíteni az
e szerződésben meghatározottak szerint.
4.2.2. A Megbízó köteles az utasítása alapján megkötött ügyletek után a Bizományost megillető díjakat és
költségeket, továbbá az opciós jogosultság megszerzése esetén az opciós díjat megfizetni.
4.2.3. Opció lehívása esetén, amennyiben a Megbízó jogosulti pozícióban van, úgy legkésőbb a lehívás
bejelentésekor köteles a lehívás teljesítéséhez szükséges teljes fedezetet biztosítani, ellenkező esetben a
Bizományos a lehívás teljesítését visszautasíthatja.
4.2.4. Amennyiben a Megbízó az opciós ügylet tekintetében kötelezetti pozícióban van, úgy a Bizományos által
meghatározott, a pozíció fenntartásához szükséges fedezetet köteles a lehívásig folyamatosan biztosítani.
4.2.5. Jelen szerződés értelmezésében lehíváson a felek azt értik, hogy az opció jogosultja az opció lejáratáig,
vagy lejáratának napján, a lejárat időpontjában vételi vagy eladási jogával él.
5. A MEGBÍZÁS ADÁSA ÉS ELFOGADÁSA, AZ OPCIÓ LEHÍVÁSA, A NYITOTT POZÍCIÓ
MEGSZŰNÉSE
5.1. Az egyes üzletkötési tranzakciók kezdeményezésére Megbízó megbízást ad. A megbízás – az online
kereskedési rendszerektől eltekintve – kizárólag szóban (rögzített telefonon), a kereskedési idő alatt adható.
5.2. A megbízásnak minden esetben tartalmaznia kell az 5.5. pontban meghatározott adatokat. Megbízó
tudomásul veszi, hogy az azonnal nem végrehajtható megbízás automatikusan törlődik.
5.3. A Megbízó az opció lehívását köteles a Bizományosnak bejelenteni. A lehívás bejelentésekor Megbízónak
az 5.7. pontban meghatározott kiegészítő adatokat kell megadnia.
5.4. Az egyedi megbízás a Bizományos általi elfogadással jön létre. Az elfogadás feltétele a megbízás tárgyát
képező ügylet fedezetének a rendelkezésére állása.
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5.5. A megbízásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:










a Megbízó neve;
a mögöttes termék megnevezése;
a mennyiség;
a lehívási árfolyam (strike);
a prémium;
a megbízás iránya (vétel/eladás), amennyiben az nem egyértelmű;
az ügylet lejárata;
az opció típusa (call/put);
az opció jellege (európai/amerikai, alapesetben európai).

5.6. Több azonos tartalmú megbízás esetén a Bizományos a megbízásokat azok létrejöttének sorrendje szerint
teljesíti. Abban az esetben, ha az azonos tartalmú eseti megbízások ugyanazon időben jöttek létre, a Megbízó
által adott megbízások beérkezésének sorrendje az irányadó.
5.7. A lehívás bejelentésekor Megbízónak az alábbi adatokat kell megadnia:







a Megbízó neve;
a mögöttes termék megnevezése;
a mennyiség;
az ügylet lejáratának értéknapja;
a lehívási ár;
az opció típusa (call/put).

5.8. A Megbízó tudomással bír arról, hogy opciós ügylet esetén egy nyitott pozíció és az abból fakadó jogok és
kötelezettségek (a lejárat előtti pozícióátadás esetét nem számítva) az alábbi esetekben szűnnek meg:





az opciós ügylet lehívás nélküli lejáratakor;
érvénytelenítő feltétel (KO) teljesülésekor;
lehívás előtti pozíciózárás (azonos instrumentumra, azonos mennyiségre, lejáratra és lehívási árra szóló
ellentétes irányú ügylet megkötése) esetén;
a pozíció kényszerlikvidálásakor.

6. A PÉNZÜGYI FEDEZET BIZTOSÍTÁSA (ÓVADÉK)
6.1. A pénzügyi fedezet biztosítása, az óvadéki jog tartalma
6.1.1. A Megbízó köteles a megbízás tárgyát képező opciós ügylet Díjtételekben meghatározott mértékű
fedezetét a Bizományos által meghatározott módon és határidőre a Bizományos rendelkezésére bocsátani. Felek
a Bizományos rendelkezésére bocsátott fedezet felhasználására az óvadék szabályait rendelik alkalmazni. A
Bizományost óvadéki jog illeti meg továbbá az opciós ügyletek kapcsán a Megbízó javára elszámolandó
pénzeszközök és értékpapírok felett is. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott óvadékot a Bizományos saját
eszközeitől elkülönítetten köteles kezelni. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az óvadékot a Bizományos saját
neve alatt az ügyletek megkötéséhez harmadik félhez alletétként elhelyezze.
6.1.2. Amennyiben a Bizományosnak az ügyletek végrehajtásába bevont partnere egyoldalúan módosítja a letéti
és óvadéki feltételeit, azt Bizományos jogosult – már megkötött ügyletek esetén is – egyoldalúan a Megbízóra
áthárítani.
6.1.3. Az óvadék azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az óvadékként a Bizományosnak átadott/átutalt
készpénz, illetve állampapír a Bizományos erre rendelt számláján jóváírásra került.
6.2. Az óvadék kiegészítése

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 159/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

6.2.1. A Megbízó vállalja, hogy a megbízás tárgyát képező opciós ügylet Bizományos által (a Díjtételekben)
meghatározott mértékű fedezetét óvadékként a nyitott pozíció zárásáig folyamatosan biztosítja, azaz a 6.1. pont
szerint elhelyezett óvadékot a szükségeshez képest, a Bizományos felhívására haladéktalanul kiegészíti.
6.2.2. Amennyiben Megbízó e szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, különös tekintettel az
óvadék biztosítására, illetve kiegészítésére vonatkozó kötelezettségre, Bizományos azonnal jogosulttá válik a
Megbízó nyitott pozícióinak zárására (a továbbiakban: pozíciózárás), jelen szerződés azonnali hatályú
felmondására, valamint követeléseinek az óvadékból való kielégítésére. Megbízó felel minden olyan költségért
és kárért, mely az óvadék teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeinek megszegéséből származik.
6.3 Az óvadék igénybevétele.
6.3.1. Az óvadék igénybevételének joga azt jelenti, hogy Bizományos az arra okot adó körülmény
bekövetkeztétől – a Megbízó külön hozzájáruló nyilatkozata nélkül – jogosulttá válik arra, hogy követeléseit az
óvadékból, közvetlenül kielégítse. Az óvadékból való kielégítés állampapírban megtestesülő óvadék esetében azt
jelenti, hogy a Bizományos az óvadék tárgyát képező állampapírokat, illetve azoknak a Bizományos követelése
fedezésére elegendő hányadát piaci áron értékesíti, és a vételárból a követelését kielégíti.
6.3.2. Az óvadék esetleges hasznai osztják az óvadék jogi sorsát.
6.3.3 Az óvadéki jog megszűnik,
a)

ha a jelen szerződés és az annak keretében létrejött ügyletek úgy szűnnek meg, hogy a Megbízó az
ezekből eredő kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, vagy
b) a követelések kiegyenlítésére az óvadék igénybevételével kerül sor.

6.3.4. Az óvadéki jog megszűnésekor az óvadék a Megbízónak visszajár, kivéve, ha annak igénybevételére sor
került. Az óvadéki jog jelen pont szerinti megszűnéséig az óvadék tárgyát a Bizományos birtokából a Megbízó
nem vonhatja ki, s azzal egyéb módon sem jogosult rendelkezni (azt nem ruházhatja át, nem terhelheti meg).
6.3.5. Az óvadék részben is igénybe vehető. Abban az esetben, ha az óvadék értéke annak részleges
igénybevétele vagy más ok folytán csökkent, az óvadékot a Megbízó a 6.2.1. pontban foglaltak szerint köteles a
Bizományos felhívására kiegészíteni.
7. KÉNYSZERLIKVIDÁLÁS (CLOSE OUT)
7.1. Bizományos a Megbízó pozícióit az alábbi esetekben jogosult kényszerlikvidálni:
a)

Megbízó a fedezet kiegészítésére (a pozíció fenntartásához szükséges fedezettség biztosítására)
vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget;
b) A Megbízó nyitott pozíciói fedezettségének mértéke 200 % alá csökken;
c) A bíróság a Megbízóval szemben csőd-, vagy felszámolási eljárás megindítását rendeli el;
d) Bármely ok (pl. a Megbízó halála) miatt nem marad a Megbízó számlája felett rendelkezni jogosult
személy;
e) Az online kereskedési rendszerekben megnyitott pozíciók tekintetében a kényszerlikvidálás adott
kereskedési rendszerben meghatározott feltételeinek bekövetkezése esetén.

7.2. A 7.1. c. – d. alpontokban meghatározott esetekben a Bizományos kényszerlikvidálásra vonatkozó
jogosultsága az erre okot adó körülmény hitelt érdemlő igazolásával (hiteles cégkivonat, halotti anyakönyvi
kivonat stb.) megnyílik, és független a pozíciók fedezettségének mértékétől, illetőleg a c. pont alatt említett
esetben attól, hogy a bíróság csőd-, vagy felszámolási eljárást elrendelő végzése jogerős-e.
7.3. Kényszerlikvidálás esetében Bizományos zárhatja Megbízó pozícióit az aktuális piaci áron és követelheti
Megbízótól az ebből fakadó veszteségeinek és költségeinek megtérítését. Kényszerlikvidálás esetén Bizományos
az elérhető árért nem felel.
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7.4. Kényszerlikvidálás esetén Bizományos megkísérli a pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási
árú opcióval zárni, amennyiben viszont ez tőle független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző
hiánya), úgy a pozíciót ellentétes irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni, és
egy későbbi időpontban ismét megkísérelni az opció likvidálását. Az ebből fakadó veszteségek és költségek a
Megbízót terhelik.
8. ELSZÁMOLÁS
8.1 Devizaopciós ügyletek esetében az opciós prémium a kötésben szereplő bázisdeviza mennyiségének és a
változó deviza – opciós prémiumot kifejező – pontjainak szorzata, forintot nem tartalmazó deviza-párban történő
üzletkötésnél az üzletkötésbe bevont partner változó-deviza forint árfolyamának szorzata.
8.2. Egy lezárt opciós pozíción megképződött nyereség vagy veszteség a pozíció nyitáskor kapott/fizetett
prémium és a záráskor kapott/fizetett prémium forintértékének különbsége. A prémium elszámolása alapesetben
legkésőbb a prémium értéknapját követő banki munkanapon történik meg. Forintot nem tartalmazó deviza-párra
történt üzletkötésnél a devizában számított prémiumot az üzletkötésbe bevont partner konvertálja forint összegre.
8.3. A Bizományos Megbízónak a kötést követő munkanapon a pozíciókról elszámolást küld.
8.4. Megbízó köteles az elszámolás adatait ellenőrizni, és amennyiben azokkal, vagy a megkötött opciós
ügylettel kapcsolatban kifogása van, azt a Bizományosnak egy munkanapon belül írásban jelezni. Amennyiben a
Megbízó az e pontban meghatározott időpontig nem él kifogásolási jogával, az opciós ügyletet Megbízó részéről
elfogadottnak kell tekinteni.
9. BIZOMÁNYOSI DÍJ
9.1. A Megbízó a megbízás teljesítése esetén a Bizományosnak díjat köteles fizetni, amelynek mértékére a
megbízás létrejöttekor hatályos Díjtételek rendelkezése az irányadó, kivéve ha Felek írásban eltérően állapodnak
meg.
9.2. A bizományosi díj a kötéssel kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. A Megbízót terheli viszont
minden, az előbb felsoroltakon kívüli olyan költség (beleértve a Megbízót terhelő fedezetképzési kötelezettség
Bizományos általi teljesítésének költségét is), amely a Bizományosnál a megbízás teljesítése érdekében eljárva,
szükségszerűen és hasznosan merült fel.
9.3. A Bizományos a bizományosi díjjal megterheli a Megbízó számláját.
10. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE, EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1. A szerződés hatálybalépése
10.1.1. A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt mindkét fél (cégszerű) aláírással látta el (feltéve,
hogy a Megbízó a Bizományosnál számlát nyitott, és a felek a Deviza Keretszerződést megkötötték).
10.2. A szerződés időtartama
10.2.1. A szerződés határozatlan időre szól.
10.3. A szerződés megszűnése
10.3.1. A jelen szerződés megszüntetésére, illetve megszűnésére a Deviza Keretszerződés vonatkozó szabályai
irányadók azzal, hogy a jelen szerződés megszűnése a Deviza Keretszerződés egyidejű megszűnését
eredményezi, illetőleg a Deviza Keretszerződés megszűnésével egyidejűleg a jelen szerződés is megszűnik.
10.4. Egyebek
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10.4.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a
Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában és deviza keretszerződésében foglaltak az irányadók.
Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu
honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és
mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az
ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
10.4.2. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak
minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban
meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
10.4.3. A jelen szerződés alapján létrejött eseti megbízások és az esetleges külön megállapodások e szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.
Kelt:____________________

_____________________________
Ügyfél
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KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek, határidős állampapír ügyletek és áruügyletek,
mind a külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek, valamint az opciós
származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek
megfelelően a Bizományos részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a származékos
ügylet megkötésére irányuló megbízásom megadásakor.
A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet
megnyerni vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a
Bizományos részére átadott fedezetnek. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem a fedezetet és a többi
óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Bizományosnál elhelyeztem. Ha a piacon az
ármozgás a pozícióm ellen történik, a Bizományos kérheti, hogy felhívására fizessem be a pozíció fenntartásához
szükséges összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom meghatározott időn belül, a Bizományos a pozíciómat
kényszerlikvidálhatja, amely kényszerlikvidálás részemre veszteséget okozhat (és ez a veszteség a pozíció
fenntartására fordított összeg felett elérheti és meghaladhatja az általam óvadékként elhelyezett összeget, ezért
ezen óvadék feletti összeg további befizetésére kötelezhet a Bizományos.) A kényszerlikvidálás a kereskedelem
függvényében a Bizományoson kívül álló okok miatt elhúzódhat.
Ezen túlmenően tudomással bírok a határidős devizaügyletek, határidős állampapír ügyletek, áruügyletek, a
külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek, valamint az opciós
származékos ügyletekhez kapcsolódó fokozott likviditásigényről, ami azt jelenti, hogy ezen ügyletek esetén a
Bizományos bármikor felhívhat az óvadék kiegészítésére. Kifejezett tudomással bírok arról, hogy az óvadék
kiegészítésére megszabott határidő olyan rövid is lehet, hogy az óvadék kiegészítése csak azonnali
készpénzbefizetéssel, azonnali utalással (VIBER), vagy a pozíció csökkentésével lehetséges.
Tudomásom van arról, hogy Bizományos külön felhívta figyelmemet, hogy a mindenki által köztudottan
biztonságosnak vélt állampapírok, mint határidős instrumentumok, a tőkeáttétel miatt hasonló veszteség
kockázatát képviselik, mint az egyéb tőkeáttételes ügyletek.
Tudomásom van arról, hogy opció esetén a mögöttes termék árfolyamán kívül, az opció értékét nagymértékben
befolyásolja a lejáratig hátralevő idő (időérték) és az implikált volatilitás, amelyek külön-külön is nagymértékű
árfolyam-különbözet elszámolást eredményezhetnek az opció lejáratakor.
Tudomásom van arról, hogy az opció kötelezettje (kiírója, eladója) az opció lehívása esetén nagymértékű
árfolyam-különbözetből származó veszteséget szenvedhet el.
Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Bizományos megkísérli a pozíciót ellentétes
irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle független okok miatt nem sikerül
(pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével
kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az
opció kényszerlikvidálását. Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik.
Bizományost nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Megbízó a Bizományos
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy azok
jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történtek. Tudomással bírok
arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott
árfolyam-különbözeti ügyletek, valamint az opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így –
kivéve ha arról egyértelmű, írásos megállapodás a felek között nem született - Bizományostól vagy annak
alkalmazottjától semmilyen tőke-, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem kaptam.
Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a tőzsdén
kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
Kelt:……………………………...
_____________________________
Ügyfél
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FELTÉTELRENDSZER HATÁRIDŐS DEVIZA- ÉS ÁLLAMPAPÍR
ÜGYLETEKRE, TŐZSDÉN KÍVÜLI OPCIÓS ÜGYLETEKRE, RÉSZVÉNY, ÁRUÉS TŐZSDEINDEXBŐL SZÁRMAZTATOTT ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETI
ÜGYLETEKRE, ILLETVE HATÁRIDŐS ÁRU ÜGYLETEKRE

Alapfeltétel:
Érvényes határidős bizományosi keretszerződés, kockázatfeltáró nyilatkozat, és ezen feltételrendszer
elfogadása.
LETÉTI FELTÉTELEK:
Határidős devizaügyletet, határidős állampapír ügyletet, tőzsdén kívüli opciós ügyletet, áruügyletet
valamint külföldi részvény, áru- és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletet lehet
spekulatív vagy fedezeti célzattal kötni. A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
az ügylet célját nem vizsgálja.
Egy üzletkötés kötésértéke = kötésösszeg (kontraktus méret * kontraktus darabszám)* nyitó árfolyam. A
nyitóárfolyam forinttal szembeni üzletkötésnél maga a határidős árfolyam, forintot nem tartalmazó
kötésnél a bázisdeviza kötéskor érvényes MNB középárfolyama. Külföldi részvény, áru- és tőzsdeindexből
származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek esetében a beértékelési árfolyam a termék árfolyama és az
elszámolás devizájának kötéskor érvényes, üzletkötésbe bevont külföldi partner által meghatározott
középárfolyamának szorzata.
Az egyes üzletkötések (eseti megbízások) legrövidebb lejárata devizaügyletek esetében a devizapiaci
konvenciók szerint értelmezett 2 munkanap. Határidős állampapír ügyletek legrövidebb lejárata egy hét,
leghosszabb lejárata 100 nap. Áruból származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek valamint áruügyletek
esetében az egyes üzletkötések legrövidebb lejárata a kötéskor érvényben lévő legközelebbi lejárati hónap,
a leghosszabb a kötéskor érvényben lévő legtávolabbi lejárati hónap. Az üzletkötéshez szükséges
indulófedezet mértéke a Díjtételekben feltüntetett módon változik a lejárattól és a terméktől függően. Az
eseti megbízások minimális értéke terméktől függően a feltételrendszer és díjtáblázatban meghatározott
módon változik.
Az eseti megbízások típusa lehet:
Piaci (market) megbízás: a piaci áron azonnal végrehajtandó üzletkötés
limitáras megbízás:
végrehajtás

a megbízásban megadott, vagy attól kedvezőbb árfolyamon történő megbízás-

Stop loss megbízás: a megbízásban megadott árfolyamon (aktiválási ár) történt üzletkötéssel aktiválódó
megbízás, mely az aktiválást követő első elérhető árfolyamon teljesül. A teljesülés az aktiválási
árfolyamon, vagy attól kedvezőtlenebb árfolyamon is történhet.
A megbízások érvényességi ideje lehet határozott, vagy határozatlan az alábbiak szerint:
határozott időre
-O/N (overnight) kereskedés zárástól nyitásig érvényes
-D.O. Intraday
kereskedés nyitástól zárásig érvényes
-time limit
konkrét időpontig érvényes
határozatlan időre
-GTC
(good-till-cancel) visszavonásig érvényes
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Eseti megbízások és azok módosításainak felvétele, vagyis az üzletkötések kereskedési ideje (kereskedés
nyitás/zárás) a Díjtételekben feltüntetett módon változik.
A bizományosi tevékenység díjszabása jutalék elvű. A jutalék mértéke a kötésösszeg és a jutalék szorzó
szorzatával egyezik meg. Az egyes termékekre vonatkozó jutalék szorzókat a Díjtételek tartalmazza. A
jutalék mértéke egy teljes ügyletre vonatkozik (nyitás és zárás), elszámolására pedig legkésőbb az ügylet
eredmény elszámolásával egy időben kerül sor, szükség szerint az elszámoláskor érvényes MNB által
véglegesen fixált HUF árfolyam(ok) segítségével.
Külföldi részvény- és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek esetében a pozíció
kamattartalma megegyezik a pozíció tartásának idejére, a kötésértékre felszámított –Díjtételekben
szereplő kamattal, mellyel Bizományos a pozíció zárását követően Megbízó számláját egy összegben
megterheli/jóváírja.
Bizományos elérhetősége a szerződésben érintett termékek vonatkozásában:
235-1506 , 235-1507, 235-1407, 235-1408, 235-1439, 235-1464
EGYÉB FELTÉTELEK:
Megbízó nyitott pozíciói FIFO elv alapján zárulnak, melynek értelmében több azonos irányú, lejáratú és
(mögöttes)termékű nyitott pozíciók egyikének zárására irányuló ellentétes irányú ügylet megkötésével,
Megbízó a legkorábban nyitott pozícióját zárja először.
Megbízó jelen Feltételrendszer aláírásával tudomásul veszi és nyugtázza a határidős devizaügyletekkel,
határidős állampapír ügyletekkel, áruügyletekkel valamint külföldi részvény, áru- és tőzsdeindexből
származtatott árfolyam-különbözeti ügyletekkel kapcsolatos üzletkötés feltételeit.
ALAPFOGALMAK
Daytrade ügyletnek minősül azon ügylet, mely ügylet nyitása és zárása azonos napon történik, valamint
lejárata azon nap, mely a devizapárt alkotó mindkét deviza esetében a kötésnaptól számított második
banki munkanap.
A daytrade üzletkötéshez szükséges alapfedezet mértéke terméktől függően a Díjtételekben található. Az
eseti megbízások minimális értéke terméktől függően a Díjtételekben kerül meghatározásra
Daytrade POZÍCIÓ MEGNYITÁSA, TARTÁSA ÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA
A daytrade-ként megnyitott pozíciókat a Megbízó köteles legkésőbb a kereskedési idő zárása előtt fél
órával ellenirányú ügylettel lezárni. Megbízónak lehetősége van a daytrade-ként megnyitott pozícióját
meghosszabbítás útján megtartani (roll-over). Pozíció hosszabbítása abban az esetben lehetséges, ha
Megbízó rendelkezik a pozíció meghosszabbításához szükséges –kondíciós lista szerinti– alapfedezettel. Ez
esetben Bizományos a Megbízó daytrade-ként megnyitott pozícióját lezárja, az eredményt spot
értéknappal elszámolja, majd a záróárfolyammal azonos spot árfolyamból kiindulva a pozíciót egy
távolabbi, a Megbízóval egyeztetett lejáratra, a forward pontokkal módosított határidős árfolyamon
újranyitja.
Bizományos jogosult lezárni Megbízó pozícióját abban az esetben, ha Megbízó daytrade-ként megnyitott
pozícióját nem zárja le a fent megjelölt időpontig.
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Eseti megbízások és azok módosításainak felvétele, vagyis a daytrade üzletkötések kereskedési ideje
megtalálható a Díjtételekben
Fedezettség számításának módszere
Bizományos Megbízó pozícióinak fedezettségét az alábbi képlet alapján számítja ki:
X= ((Y+Z)/W)*100
ahol
X -fedezettség mértéke (%-ban kifejezve)
Y – fedezetek összesen
Z – pozíciók nyitott (nem realizált) eredménye összesen
W – meglévő pozíciók induló fedezetigénye
100% feletti X érték esetén Megbízó szabad fedezettel rendelkezik
100% alatti X érték esetén Megbízó fedezetlen, pótfedezet elhelyezése szükséges
Pozíció nyitására rendelkezésre álló szabad fedezet számításának módszere
Bizományos alábbi képlet alapján számolja ki Megbízó pozíció nyitásra rendelkezésre álló fedezetének
összegét
U=Y+Z-W
ahol
U – pozíció nyitására rendelkezésre álló szabad fedezet
Z – pozíciók nyitott (nem realizált eredménye összesen)
Y – fedezetek összesen
W – meglévő pozíciók induló fedezetigénye
Pozíción jelentkező nyitott (nem realizált) eredmény számításának módszere
Long pozícióknál Bizományos alábbi képlet alapján számítja ki a pozíción jelentkező nyitott eredményt
(Bb-A)*C*D
ahol
Bb – termék piaci bid árfolyama
A – termék nyitó árfolyama
C – kötésösszeg (áruügyleteknél kontraktus méret *kontraktus darabszám)
D – forintot nem tartalmazó ügyleteknél a számításkori aktuális devizakonverziós árfolyam
Short pozícióknál Bizományos alábbi képlet alapján számítja ki a pozíción jelentkező nyitott eredményt
(A-Bo)*C*D
ahol
Bo – termék piaci ask(offer) árfolyama
A – termék nyitó árfolyama
C – kötésösszeg (áruügyleteknél kontraktus méret *kontraktus darabszám)
D – forintot nem tartalmazó ügyleteknél a számításkori aktuális deviza konverziós árfolyam
Vételi opciót Bizományos az alábbi képlet alapján értékel
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C*Bb*D
ahol
Bb – termék aktuális bid árfolyama*
C – kötésösszeg (bázis deviza mennyisége)
D – forintot nem tartalmazó ügyleteknél a számításkori aktuális deviza konverziós árfolyam
Eladási (kiírt) opciót Bizományos az alábbi képlet alapján értékel
C*Bo*D
ahol
Bo – termék aktuális offer árfolyama*
C – kötésösszeg (bázis deviza mennyisége)
D – forintot nem tartalmazó ügyleteknél a számításkori aktuális deviza konverziós árfolyam
*Bizományos az opció értékelését a Black-Scholes képlet alapján végzi
Határidős árfolyamszámítás képlete devizaügyleteknél
Bizományos alábbi képlet alapján számolja ki a spot árfolyamból a határidős árfolyamot
S*(1+(Vr)(n/360))
1+ (Br)(n/360)
ahol (long pozíció határidős árfolyamszámításakor)
S – deviza-pár spot árfolyama
Vr – változó deviza offer kamatlába
Br – bázis deviza bid kamatlába
n – lejáratig hátralévő napok száma
ahol (short pozíció határidős árfolyamszámításakor)
S – deviza-pár spot árfolyama
Vr – változó deviza bid kamatlába
Br – bázis deviza offer kamatlába
n – lejáratig hátralévő napok száma
Határidős árfolyamszámítás képlete állampapír ügyleteknél
Bizományos alábbi képlet alapján számolja ki a spot árfolyamból a határidős árfolyamot
S*(1+(Vr)(n/360))
ahol (long pozíció határidős árfolyamszámításakor)
S – állampapír spot árfolyama
Vr – állampapír devizanemének offer kamatlába + finanszírozási költség
n – lejáratig hátralévő napok száma
ahol (short pozíció határidős árfolyamszámításakor)
S – állampapír spot árfolyama
Vr – állampapír devizanemének bid kamatlába – finanszírozási költség
n – lejáratig hátralévő napok száma
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Fogalomtár
Árfolyamjegyzés: Egy termékre vonatkozó árfolyamjegyzés két oldalból áll, a vételi (bid), illetve eladási
(ask, vagy offer) oldalból. A vételi árfolyamon hajlandó az árfolyamot jegyző fél megvásárolni a terméket,
míg az eladási árfolyamon hajlandó eladni azt. A két árfolyam közötti különbséget nevezzük marge-nak
vagy spread-nek. A bid árfolyam rendszerint alacsonyabb, mint az offer árfolyam.
Ask: Lásd Offer
Aussie: Az ausztrál dollár általánosan elfogadott elnevezése.
Bázisdeviza: Devizaárfolyam jegyzésénél az a deviza, melynek egy egységét a másik (jegyzett) deviza
egységében fejezik ki. (Deviza-párnál a baloldali deviza)
Bázispont: Egy század százaléknyi kamatláb. Pl. 50 bázispont = 0,50% kamatláb.
Bid-offer spread: A vételi és eladási ár közötti különbség. A spread (marzs) az árfolyamjegyző
nyereségtartaléka, azaz, ha valaki elad neki a BID áron, megmarad a spread, mint lehetséges
árengedmény a megvásárolt termék eladásához. Az árengedmény elmaradása esetén a spread a market
maker nyeresége. Más értelemben a spread a piaci likviditás jelzőszáma is, hiszen ha az árfolyamot jegyző
úgy érzi, hogy könnyen tovább tudja adni a vett összegeket illetve jó áron meg tudja vásárolni az eladott
összegeket, bátrabban mer szűkebb – azaz kisebb nyereségtartalékú – árat jegyezni. Likvid piacon a
spreadek kisebbek, kevéssé likviden nagyobbak.
Bid: Árfolyamnál az a vételi ár, melyen az árat jegyző a szóban forgó terméket megvásárolja. A
kamatlábak esetében az a kamatláb (%-ban), melyen a bank a devizát hajlandó betétként felvenni.
Kétoldali jegyzésnél rendszerint a bal oldali érték.
Big figure: Az árfolyamok jegyzésekor az üzletkötők egymás között időtakarékosságból nem mondják ki
az árfolyamokat jelző teljes számot, általában az árfolyam utolsó két számjegyével adják meg az
árfolyamokat (pl. amennyiben az EUR/JPY árfolyam 133,65-133,75, akkor ezt 65-75-ként jegyzik az
ajánlatok során). Tehát a big figure az a szám, mely a jegyzések során a ritkábban változó részt alkotja.
(lásd Small figure)
BUBOR: Budapest Interbank Offered Rate a budapesti bankok által jegyzett, különböző futamidőkre
vonatkozó, referencia jellegű bankközi pénzpiaci kínálati oldali (offer) kamatlábak.
Cable (kábel): A kifejezés a GBP/USD devizapár általánosan elfogadott elnevezése
Close out: A nyitott pozíciók lezárását hívjuk így, amennyiben a margin callt követően az ügyfél nem
teljesíti a befizetési kötelezettségét, és ezért a teljes margin (alapletét), vagy annál is nagyobb összeg
elvesztését elkerülendő a pozíciók lezárásra kerülnek (más néven kényszerlikvidálás).
Dealer: Bankközi piaci üzletkötő, a brókerrel ellentétben munkájának nem pusztán a bizományosi
közvetítés, hanem az árfolyamkockázat átvállalása a lényege, így a dealer nemcsak a forgalomban, hanem
a vételek és eladások közti különbözetben is érdekelt.
Deviza-pár: Két deviza, melyben a baloldali deviza a bázis, míg a jobboldali deviza a változó
Deviza árfolyam: A baloldali (bázis) deviza értéke kifejezve a jobboldali (változó) deviza egységeiben
Direkt jegyzés: Olyan árfolyamjegyzés, amikor egy adott ország devizáját más devizákkal, de elsősorban
az USD-vel szemben bázisdevizaként szerepeltetik.
Diszkontálás: Az a művelet, melynek során egy jövőbeli értéket a pénz időértékét kifejező diszkontráta
segítségével korábban (jelenértéken) számolnak el.
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Diszkont: A forward ügyleteknél az a nagyság, amellyel egy deviza határidős ára egy másik devizában
kifejezve olcsóbb, mint annak spot ára. Határidős teljesítésnél a határidős diszkont jelzi a devizapárt
alkotó devizák közti kamatlábkülönbséget.
Eladás (devizáknál): A baloldali (bázis) deviza eladása a jobboldali (változó) deviza ellenében
Eladás esetén Ügyfél „Short” pozíciót nyit
Eurokötvény (eurobond): Az európai régióban olyan devizában kibocsátott kötvény, mely deviza nem
egyezik meg a kibocsátó hazájának devizájával.
Értéknap (Value date): Az adott pozíció teljesítésének napja.
Értékvesztés (devalválódás): Más devizákban kifejezve csökken az adott deviza értéke.
Felértékelés: A kifejezés rendszerint a hivatalos árfolyam vagy devizaérték mesterséges beavatkozással
történő növelését jelenti más devizákkal szemben.
Forward ügylet: Egy spot időpontnál későbbi időpontú értéknapra (pl. deviza) vétel vagy eladási ügylet,
melyet a kötésnapon rögzítenek a felek. A rögzített árfolyamon történhet szállítás (forward outright) vagy
csak nyereség/veszteség elszámolás (termin).
Forward pont: A forward (határidős) ár és a spot ár különbsége.
Futures ügylet:Tőzsdei határidős ügylet. Futures ügyletek esetében a kereskedés kontraktusokban
történik, a kontraktusok mérete termékenként változik.
FX: Foreign Exchange, azaz devizaváltás, devizapiaci ügylet.
Görgetés: Lásd Roll-over
Határidős árfolyam: A Spot (T+2) értéknapnál távolabbi értéknapra számolt árfolyam mely a kötési Spot
árfolyamból, a deviza-párban szereplő két deviza kamatlábából, valamint a lejáratig hátralévő napok
számából kerül meghatározásra a Kamatparitás képlete alapján.
Amennyiben a bázis (baloldali) deviza kamatlába magasabb, mint a változó (jobboldali) deviza
kamatlába, úgy a határidős árfolyam alacsonyabb lesz, mint a spot árfolyam.
Amennyiben a bázis (baloldali) deviza kamatlába alacsonyabb, mint a változó (jobboldali) deviza
kamatlába, úgy a határidős árfolyam magasabb lesz, mint a spot árfolyam.
Határidős ügylet: Lásd Forward ügylet.
Hedge (fedezeti ügylet): A fedezeti ügylet olyan üzleteket jelent, melyek során biztosítjuk magunkat az
árfolyam, kamatláb vagy egyéb tényező piaci változásának kockázata ellen.
Indirekt jegyzés: Olyan árfolyamjegyzés, amikor egy adott ország devizáját más devizákkal, de elsősorban
az USD-vel szemben jegyzett devizaként szerepeltetik.
Intervenciós sáv: Adott devizának egy másik devizában kifejezett árfolyama (árfolyamtartománya),
melynek intervenció segítségével történő fenntartására a kormány kötelezettséget vállal. A forint (HUF)
esetében például az intervenciós értékek az intervenciós sáv közepétől számított +/- 15%-nyi
devizaértékek voltak.
Intervenció (devizapiaci): A központi bankok a monetáris politikai irányelvek segítése érdekében
devizavétellel, vagy -eladással interveniálnak, az árfolyam-ingadozások csökkentése, valamint az
árfolyamok előre meghatározott sávban vagy szinten tartása érdekében. Intervenció segítségével a belföldi
devizát mesterségesen felértékelheti vagy leértékelheti a jegybank.
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Jegyzett deviza: Devizaárfolyam jegyzésénél az a deviza, melyet a másik (bázis-) deviza egy egységével
kifejeznek. A jegyzett deviza-pár jobb oldalának a devizaneme. Az árfolyamváltozás során a
nyereség/veszteség a jegyzett deviza nemében képződik meg.
Jelenérték (PV): A jövőbeni pénzek jelenbeli ára, melynek átszámítása a pénz időértékét kifejező
diszkontráta segítségével történik.
Keresztárfolyam (Cross-rate): A nemzetközi piacokon így hívjuk az olyan árfolyamot, mely két deviza
között áll fenn, s melyek közül egyik sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően
azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).
Kontraktusméret: A futures kereskedésnél egy tőzsdei határidős kontraktusban (szerződésben) szereplő
alaptermék mennyisége. (pl. egy kontraktus Brent olaj esetében a kontraktusméret 1000 hordó Brent
típusú olaj)
Konvertibilis fizetőeszköz: Általánosságban olyan devizát nevezünk konvertibilisnek, melyet szabadon és
korlátlanul át lehet váltani más devizákra.
Kötésnap: Az üzlet megkötésének napja. Nem keverendő össze a lejárati vagy értéknappal.
Kötésmennyiség (devizáknál): A mennyiség a baloldali devizára (bázis) vonatkozik. Pl. 1.000.000
EURHUF vétel esetén egymillió euró vásárlása forint ellenében
Lebegő árfolyam (floating rate): A rögzített árfolyam ellentéte, amikor a deviza árfolyamát kizárólag az
iránta megnyilvánuló piaci kereslet-kínálat határozza meg. A forint 2008 februárja óta szabadon lebeg.
Leértékelés: A kifejezés rendszerint a hivatalos árfolyam vagy devizaérték mesterséges beavatkozással
történő csökkentését jelenti egy adott értékkel. (lásd Felértékelés)
Lejárat értéknapja: Az a nap, amelyen a devizaügylet eredményének elszámolása történik.
Spot (T+2) értéknap: a devizaügylet eredményének elszámolása a kötésnapot követő második banki
munkanapon számolódik el. Amennyiben a devizapárt alkotó bármelyik deviza országában banki
szünnap van, illetve USA banki szünnap van, úgy azon a napon elszámolás nem történik.
Forward értéknap: Adott banki munkanap mely legfeljebb 1 év lehet a kötés napján érvényes Spot
értéknaptól.
Leverage (tőkeáttétel): A határidős ügyleteknél nem kell a teljes kötési értékkel rendelkeznie az ügylet
kezdeményezőjének, elegendő a megfelelő margin elhelyezése. Az ebből fakadó tőkeáttétel növeli meg az
ilyen típusú ügyletek várható hozamát és kockázatát.
LIBOR: London Interbank Offered Rate, a londoni bankok által jegyzett különböző futamidőkre
vonatkozó referencia jellegű bankközi pénzpiaci kínálati oldali (offer) kamatlábak.
Limit áras megbízás: A megbízásban szereplő limit árfolyamon illetve annál kedvezőbb árfolyamon
teljesülő megbízás. Limit áras megbízás végrehajtása esetén részteljesülés fordulhat elő, melynek
értelmében, a megbízásban szereplő mennyiség csak egy része teljesül
Limit áras megbízásnak felel meg minden olyan megbízás mely a megbízás adásának időpontjában
érvényes árfolyamnál magasabb árfolyamon történő eladásra, vagy a megbízás adásának időpontjában
érvényes árfolyamnál alacsonyabb árfolyamon történő vételre vonatkozik.
Long (vételi) pozíció: Long pozícióban van a befektető, ha például az adott termék árfolyamának
növekedésével, a bázisdeviza erősödésével nyereséget ér el. (lásd Short pozíció)
Long call: Call opció vétele, vételi jogosultság a strike árfolyamon.
Long put: Put opció vétele, eladási jogosultság a strike árfolyamon.
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Margin call: A tőkeáttételes ügylet biztosítékaként elhelyezett alapletét (margin) árfolyamveszteség miatti
csökkenése okán kiegészítő fedezet elhelyezésére való felhívás.
Margin (alapletét): Tőkeáttételes ügyleteknél az ügylet elszámolásának biztosítékaként a pozíció
nyitásakor letétbe helyezendő összeg.
Market maker: Az az aktív árjegyző, aki a market userrel szemben nemcsak igényt tart mások
jegyzéseire, hanem kiszolgálja mások jegyzési igényeit (devizák esetében ezek tipikusan a kereskedelmi
bankok).
Market user: Azok a piaci szereplők, akik a market maker árjegyzéseit használják hedge, spekulációs
vagy kereskedelmi célzattal (devizák esetében ezek tipikusan befektetők, vállalati és magánügyfelek,
közvetítők).
Mark-to-market: Bármely nyitott pozíció aktuális piaci árak melletti átértékelése, melynek
eredményeként képet kaphatunk egy határidős ügylet valós értékéről.
Money market: A pénzpiac, mely az egy évnél nem hosszabb lejáratú pénzek piaca, főbb részei a
kamatláb, az értékpapír és a hitel-betét piac.
Nettó pozíció: Azonos termékben, azonos lejáratra nyitva lévő vételi (Long) pozíció(k) mennyisége
csökkentve az eladási (Short) pozíció(k) mennyiségével
Nyitott pozíció: Árfolyamváltozásnak való kitettség.
Offer: Árfolyamnál az a kínálati ár, melyen az árat jegyző market maker a szóban forgó terméket eladja.
A kamatlábak esetében az a kamatláb (%-ban), melyen a bank a devizát hajlandó hitelként kihelyezni. A
kétoldali jegyzésnél rendszerint a jobb oldali érték.
Opció: A birtokosa számára olyan jog, mely egy meghatározott mennyiségű áru, előre meghatározott áron
és meghatározott időpontban vagy időpontig történő megvételéről vagy eladásáról szól.
Opciós prémium:Az opció vásárlója által, a jogosultságokért kifizetett opciós díj, illetve az opció eladóját
(kiíróját) a felvállalt kötelezettségekért megillető opciós díj.
Order: Megbízás.
OTC: Over the counter – “pulton keresztül történő üzletelés”, azaz a tőzsdén kívüli piac, a bankközi
devizapiac is ennek minősül.
Outright ügylet: Szállításos forward ügylet. A megállapodás tárgyát képező eszköznek nemcsak az
értéknövekedését/csökkenését fizetik meg a felek (termin ügylet) hanem azokat gyakorlatban le is
szállítják egymásnak (pl. devizát utalnak, hitelt felvesznek).
Overnight ügylet (O/N) :Mai napról a következő munkanapra (T+1) szóló ügylet.
PIP: Lásd Pont.
Pont: A konvenció szerinti a legkisebb jegyzett egységnyi érték (pl. GBP/USDárfolyam 1,6665 esetében
egy pont 0,0001 egységet jelent, USD/JPY árfolyam 90,45 esetében egy pont 0,01 egységet jelent.) Az
internetes kereskedési rendszereken már a pont tized részét is jegyzik.
Pozíció: Short vagy Long pozíció.
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Prémium: A forward ügyleteknél az a nagyság, amellyel egy deviza határidős ára egy másik devizában
kifejezve drágább, mint annak spot ára. Határidős teljesítésnél a határidős prémium jelzi a devizapárt
alkotó devizák közti kamatlábkülönbséget. (lásd Határidős ügylet, Diszkont).
Profit taking (Take profit): Olyan pozíciózárási megbízás, mely a pozíció megtermelt eredményének
realizálására irányul. Más értelemben a pozíció adott értéket elérő nyereségénél (adott árfolyamszintnél)
aktiválódó megbízás.
Prompt ügylet: Lásd spot ügylet.
Roll-over: Egy adott pozíció (árfolyam, hitelügylet) lejáratkori lezárása és egyidejű megújítása további
időszakokra. Az ügylet történhet rövid időszakra is (pl. tom/next).
Rolling:Automatikus görgetés, pozíció lejáratának naponta történő hosszabbítása egészen a pozíció
ellentétes irányú ügylettel történő zárásáig.
Eredmény elszámolás nélküli rolling, mely esetben nyitóárfolyamon van a zárás és a következő értéknapig
érvényes kamatokkal módosított árfolyamon történik a nyitás.
Rolling eredmény elszámolással, mely esetben a zárás a nap végi aktuális piaci árfolyamon történik, így
eredmény képződik a nyitó árfolyam és a nap végi záróárfolyam közötti különbség miatt. Az újranyitás a
záróárfolyam következő értéknapig érvényes kamatokkal módosított árfolyamán történik.
Short (Eladási) pozíció: Short pozícióban van a befektető, ha az adott termék árfolyamának
csökkenésével, a bázisdeviza gyengülésével nyereséget ér el.
Small figure: Az árfolyamok jegyzésekor az üzletkötők egymás között időtakarékosságból nem mondják
ki az árfolyamokat jelző teljes számot, általában az árfolyam utolsó két számjegyével adják meg az
árfolyamokat (pl. amennyiben az EUR/JPY árfolyam 133,65-133,75, akkor ezt 65-75-ként jegyzik az
ajánlatok során). Tehát a small figure ezt az utolsó két, gyakran változó számot jelenti. (lásd Big figure)
Spekuláció: Olyan ügylet, melynek során a spekuláns nyitott pozíció felvállalásával, kockázatvállalással
nyereséget igyekszik realizálni a mögöttes termék árfolyamának elmozdulásából.
Spot ügylet
Olyan devizaváltási üzletkötés melynek lejárata az üzletkötést követő második banki munkanap (T+2),
mely a kötésben szereplő devizákban munkanapnak minősül.
Spread: Marge, lásd Bid-offer spread
Stop loss: Pozíciózárási megbízás, mely a pozíció várható veszteségének behatárolására irányul. Más
értelemben a pozíció adott értéket elérő veszteségnél (adott árfolyamszintnél) aktiválódó megbízás. A
megbízásban szereplő árfolyamon történt kötést követő első elérhető árfolyamon teljesül, mely teljesülés a
megbízásban szereplő árfolyamtól kedvezőtlenebb szinten történhet.
Stop megbízásnak felel meg minden olyan megbízás mely a megbízás adásának időpontjában érvényes
árfolyamnál magasabb árfolyamon történő vételre, vagy a megbízás adásának időpontjában érvényes
árfolyamnál alacsonyabb árfolyamon történő eladásra vonatkozik.
Stop if bid: A stop megbízás akkor aktiválódik, ha a bid árfolyam eléri a stop megbízásban szereplő
árfolyamszintet.
Vételi megbízás esetén a bid árfolyam aktiválja, viszont a megbízás az első elérhető offer árfolyamon
teljesül
Eladási megbízás esetén a bid árfolyam aktiválja, viszont a megbízás az azt követő első elérhető bid
árfolyamon teljesül
Stop if offered: A stop megbízás akkor aktiválódik, ha az offer árfolyam eléri a stop megbízásban szereplő
árfolyamszintet.
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Vételi megbízás esetén az offer árfolyam aktiválja, viszont a megbízás az azt követő első elérhető offer
árfolyamon teljesül
Eladási megbízás esetén az offer árfolyam aktiválja, viszont a megbízás az első elérhető bid árfolyamon
teljesül
Swap ügylet: Csereügylet, két különböző időpontú és irányú ugyanarra a tőkeösszegre szóló konverzió
együttese.
Swap pont: Lásd Forward pont.
SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, nemzetközi elektronikus
kommunikációs rendszer, ezen keresztül bonyolódik a bankközi devizapiaci ügyletek fizetéseinek,
elszámolásainak jelentős része.
Technikai elemzés: Az árfolyamelemzés olyan módszereinek gyűjtőneve, melyek kizárólag az
árfolyamgrafikonok, napi árfolyamérték-változások közti matematikai, statisztikai összefüggések
elemzésével, előrejelzések készítésével foglalkoznak.
Termin ügylet: Olyan forward ügylet, melynél a felek lezáráskor vagy lejáratkor a tőkét nem mozgatják,
csak a pozíción keletkezett nyereséget/veszteséget számolják el egymással szemben.
Tom/next ügylet (T/N): Olyan betét- vagy devizaügylet mely az üzletkötést követő első munkanapon indul
(T+1), és az azt követő munkanapon zárul le (T+2).
Tőkeáttétel: Lásd Leverage
Value Date: Lásd Értéknap
Vétel (devizáknál): Deviza-pár esetében mindig a baloldali (bázis) deviza vétele a jobboldali (változó)
deviza ellenében
Vétel esetén Ügyfél „Long” pozíciót nyit
VIX index: Az S&P 500 indexre szóló opciókból visszaszámított volatilitás/szórás index.
OPCIÓS FOGALOMTÁR
Call opció: a vevő prémium fejében jogot vesz az alaptermék (pl. EURHUF) strike áron való
vásárlására a lejárat napjáig, vagy a lejárati időpontban. Az eladó a prémiumért eladási kötelezettséget
vállal.
Put opció: a vevő prémium fejében jogot vesz az alaptermék strike áron való eladására a lejárat napjáig,
vagy a lejárati időpontban. Az eladó a prémiumért vételi kötelezettséget vállal.
Strike ár: az opció lehívási árfolyama.
Lejárat: az opció lejárati dátuma. Európai opció esetén ezen a napon, amerikai opció esetén eddig a napig
hívható le. A Buda-Cash részéről alkalmazott opciók, európai típusú opciók.
Cut-off time: az opció lejáratának időpontja (forintot tartalmazó deviza-pároknál a lejárat napján 12:00
óra, forintot nem tartalmazó deviza-pároknál a bankközi devizapiac szokásainak megfelelő időpontok) .
Prémium: az opció vételi ára / az opció értéke. A vásárló ezért az összegért vesz jogot, a vevő ennyiért
vállal kötelezettséget.
Prémium összege: a kötésösszeg és a prémium pont szorzata
Knock-in (KI) ár: az az ár, amelynek elérésekor az opció aktiválódik.
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Knock-out (KO) ár: az az ár, amelynek elérésekor az opció érvénytelenné válik.
ATM: az opció „at-the-money”, azaz a strike ár és a piaci spot ár megközelítően azonos.
ITM: az opció „in-the-money”, a strike ár a piaci spot árhoz képest kedvezőbb, azaz az opciónak belső
értéke van
OTM: az opció „out-of-the-money”, azaz a strike ár a piaci árhoz képest kedvezőtlenebb és az opciónak
nincs belső értéke.
Belső érték: call opció esetén a spot ár és a strike ár pozitív különbsége, put opció esetén a strike ár és a
spot ár pozitív különbsége.
Idő érték: az opció értékének azon része, ami annak lehetőségét mutatja, hogy a lejáratig hátralévő „t” idő
alatt mekkora esélyt lát a piac arra, hogy az opció ITM-mé váljon. Minél több idő van hátra lejáratig, az
idő érték annál nagyobb. Értéke azonban nem lineárisan változik, hanem a lejárathoz közeledve egyre
jobban csökken.
Spot referencia: az az azonnali árfolyam, amely alapján a számítások készültek és amely mellett az éles ár
megállapításra került
Trigger: az az árfolyam, amely elérése egy KO opciónál az opció érvénytelenné válását, KI opciónál az
opció aktiválását váltja ki
Reverse knock-out: A hagyományos knock-out-hoz képest „reverse”, azaz fordított irányban helyezkedik
el a
KO árfolyam az opció strike árfolyamához képest. A put esetén a strike fölött van a KO, call esetén a
strike alatt.
Bullish: angol szleng kifejezés az emelkedő piacra, illetve az erős vételi hangulatra
Bearish: angol szleng kifejezés a csökkenő piacra, illetve az erős eladási hangulatra
One touch: az opció vevője a kifizetés %-ban kifejezett összeg megfizetése ellenében lejáratkor 100%-ot
kap vissza, amennyiben a piac érinti a strike árfolyamot az opció lejárata előtt; (pl. 20% azt jelenti, 100e-t
fizet, 500e-t kap)
Európai és amerikai opció: az európai és amerikai opció közötti különbség, hogy az opcióban megvásárolt
jog európai opció esetén az opció lejárati időpontjában érvényesíthető, míg amerikai opció esetén a
futamidő alatt bármikor érvényesíthető.
Európai és amerikai barrier: az európai és amerikai barrier között a különbség, hogy amerikai barrier
esetén az árfolyam a futamidő alatt bármikor aktiválhatja az alapterméket (ha eléri a barrier szintet) míg
európai barrier esetén az alaptermék csak a lejárat időpontjában aktiválódhat (ha eléri a barrier szintet).
Barrier: Határérték, melynek elérésekor az opció aktiválódik (KI), vagy érvénytelenné válik (KO)
Volatilitás: a piac, ill. az árfolyam mozgásának mértéke és intenzitása. Az egy irányba való elmozdulás
még nem feltétlenül növeli a volatilitást, a mozgás intenzitása és mértéke számít. A volatilitás
növekedésével az opciók értéke, a prémium is növekszik.
Delta: az opció értékének változása az alaptermék árfolyam-elmozdulásának függvényében.
Lehívás (exercise): az opciós jog érvényesítése az opció vevője által az opció kiírójával szemben
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Megbízó aláírásával igazolja, hogy a feltételrendszer egyik példányát átvette, azt elolvasta, megértette, és a
bizományossal folytatott kereskedés során a feltételrendszerben foglaltakat magára nézve kötelezőnek
elfogadja.
Megbízó vállalja, hogy ha valamely termékkel kapcsolatos információja, ismerete hiányos, azt még a
megbízás megadása előtt jelzi megbízó részére. Ennek elmulasztásából eredő károkért Bizományos nem
vállal felelősséget.

Budapest,..........................................

_____________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/11/4. melléklet)

SZERZŐDÉSKIEGÉSZÍTÉS AZ INTERNETES KERESKEDÉSI RENDSZEREKHEZ
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélkód:
mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó vagy Ügyfél ),másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott vagy Buda-Cash vagy BUDA-CASH Zrt.)
között, a felek által ……………….. napján megkötött
a.
bizományosi keretszerződés határidős deviza- és áruügyletekre, valamint külföldi részvény-, árués tőzsdeindexből származtatott árfolyamkülönbözeti ügyletekre, illetve határidős áruügyletekre,
továbbá
b.
eladására

keretmegbízási szerződés külföldön kibocsátott értékpapír és pénzpiaci eszköz vásárlására és

kiegészítése tárgyában az alábbi feltételek szerint:
1.

Jelen szerződés kiegészítés célja, hogy a felek között korábban létrejött:

bizományosi keretszerződés határidős deviza- és áruügyletekre, valamint külföldi részvény-, árués tőzsdeindexből származtatott árfolyamkülönbözeti ügyletekre, illetve határidős áruügyletekre, valamint
eladására

keretmegbízási szerződés külföldön kibocsátott értékpapír és pénzpiaci eszköz vásárlására és

megnevezésű szerződéseket kiegészítse, tekintettel arra, hogy a Megbízó a továbbiakban a BUDA-CASH
TRADER* és/vagy a BUDA-CASH MarketStar** és/vagy a BUDA-CASH METATRADER és/vagy a BUDACASH MarketStar 2 internetes kereskedési rendszere(ke)n keresztül is megbízást kíván adni Megbízott részére.
2.
Az Ügyfél a jelen szerződés kiegészítés aláírásával a BUDA-CASH TRADER és/vagy a BUDACASH MarketStar és/vagy a BUDA-CASH METATRADER és/vagy a BUDA-CASH MarketStar 2 internetes
kereskedési rendszer(ek) vonatkozásában azzal bízza meg a Megbízottat, hogy az elektronikus úton – az említett
kereskedési rendszerek felhasználásával – általa adott személyi ügyfél-azonosítóval ellátott, ügyletkötésre
irányuló megbízásait fogadja el, és fedezetvizsgálatot követően kötést kezdeményezzen az engedélyezett
instrumentumokra.
Az engedélyezett instrumentumok felsorolását az egyes kereskedési rendszerekben található kereskedési
feltételrendszer („Trading Conditions”) tartalmazza.
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Az automatikus kereskedési szoftver által továbbított, ügyletkötésre irányuló megbízások az Ügyfél
megbízásainak minősülnek.
Megbízott az Ügyfél megbízásait csak abban az esetben fogadja el, ha a megbízás végrehajtásához szükséges
fedezet az Ügyfél ezen ügyletek lebonyolítására megnyitott alszámláján jóváírásra került. A jóváírás
időpontjának az az időpont minősül, amikor az Ügyfél számára a jóváírás ténye a kereskedési rendszerekben
észlelhető. A jóváírás időpontjáig az Ügyfél megbízást, tranzakciót nem jogosult indítani, illetve a jóváírás
időpontjáig (a megbízás végrehajtásához szükséges mértékű fedezet rendelkezésre állásáig) a Buda-Cash
jogosult a megbízást visszautasítani.
A Megbízott jogosult pótlólagos pénzügyi biztosítékot kérni az Ügyféltől a 4. pontban foglaltak szerint.
Amennyiben az Ügyfél a 4. pontban foglaltak alapján a teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a letétet
nem egészíti ki, a Megbízott jogosult az Ügyfél ügyleteit kényszerlikvidálni. Az ilyen módon lezárt
ügylet(ek)ből eredő veszteségek kizárólag az Ügyfelet terhelik, annak viselésére a Megbízott sem részben, sem
egészben nem kötelezhető. Az Ügyfél pozícióinak a Megbízott által történő likvidálásából eredő veszteség
összegét az Ügyfél köteles haladéktalanul a Megbízott részére egy összegben megfizetni.
Az elektronikus kereskedési rendszerekben történő kereskedés esetén a Megbízott kizárólag készpénzben fogad
el fedezetet. A felek rögzítik, hogy az Ügyfél csak a Megbízott pénztári óráiban tud készpénzbefizetést
teljesíteni, így a Megbízott nem tartozik felelősséggel azért, ha az Ügyfél a letétjét azért nem tudja kiegészíteni,
feltölteni, mert az adott időpontban a Megbízott pénztára nincs nyitva. Az Ügyfél továbbá nem élhet kártérítési
igénnyel a Megbízott irányában, ha ügyletkötésre azért nem tudott megbízást adni, mert a pénztári órákon kívül
nem tudott letétet elhelyezni.
Az Ügyfél által elhelyezett letét akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a kereskedési rendszerekben is láthatóan az
Ügyfél számláján jóváírásra került.
3.
A jelen szerződés aláírását követően az Ügyfél jogosult a Megbízott BUDA-CASH TRADER
szolgáltatását és/vagy a BUDA-CASH MarketStar és/vagy a BUDA-CASH METATRADER és/vagy a BUDACASH MarketStar 2 szolgáltatását a www.budacashtrader.com, a www.marketstar.hu, illetve a
www.budacash.hu/metatrader és www.budacash.hu/marketstar2 cím alatt található, az adott kereskedési
rendszerre vonatkozó regisztrációs lap kitöltését követően igénybe venni és megbízást adni. A kereskedési
rendszerek igénybevétele az Ügyfél Buda-Cash-től kapott bejelentkezési nevének és jelszavának
felhasználásával történik. Az Ügyfél köteles első belépéskor bejelentkezési jelszavát megváltoztatni.
A jelszót kizárólag az Ügyfél ismerheti, azt semmilyen körülmények között nem hozhatja sem a BUDA-CASH,
sem harmadik személy tudomására. Megbízót terheli minden felelősség a jelszó titokban tartásárért és
illetéktelen kézbe kerüléséért és az ebből eredő károkért a felelősséget a BUDA-CASH kizárja. Ügyfél
tudomásul veszi, hogy a BUDA-CASH az Ügyfél jelszavával végrehajtott valamennyi tranzakciót az Ügyféltől
származó tranzakciónak tekint.
4.

A Buda-Cash a kereskedési rendszereken keresztül az alábbi üzeneteket küldi az Ügyfél részére:

Fedezet teljes mértékű felhasználása – a kereskedési rendszerben rendelkezésre álló fedezet teljes
mértékben felhasználásra került, további pozíciónyitás, vagy a kitettség további növelése nem lehetséges
Margin call – a nyitott pozíciók fedezetigénye meghaladta a számla értékét (kereskedési
rendszerhez tartozó készpénz számla egyenlege + nyitott pozíciók piaci árfolyamhoz viszonyított eredménye), a
nyitott kötésállomány (kitettség) haladéktalan csökkentése, vagy pótfedezet haladéktalan elhelyezése szükséges
Értesítés pozíció(k)
kényszerlikvidálását (lezárását)

kényszerlikvidálásáról

–

Buda-Cash

kezdeményezte

a

pozíció(k)

A fentieken túlmenően a rendszerek minden esetben értesítést küldenek az ügyletek teljesüléséről.
A BUDA-CASH TRADER illetve a BUDA-CASH MarketStar 2 internetes kereskedési rendszerre vonatkozó
kényszerlikvidálás szabályai alapján Buda-Cash kezdeményezheti a pozíciók kényszerlikvidálását, amennyiben a
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pozíciók fedezetigénye meghaladja a számla értékének (kereskedési rendszerhez tartozó készpénz számla
egyenlege + nyitott pozíciók piaci árfolyamhoz viszonyított eredménye) 150%-át.
A BUDA-CASH MARKETSTAR internetes kereskedési rendszerre vonatkozó Margin call üzenetek egyedi
feltételei és a kényszerlikvidálás szabályai megtalálhatók a kereskedési rendszerben az alábbi menüpont alatt:
Segítség / Általános segítség / 6.3 pont
A BUDA-CASH METATRADER internetes kereskedési rendszerre vonatkozó Margin call üzenetek egyedi
feltételei
és
a
kényszerlikvidálás
szabályai
megtalálhatók
az
alábbi
címen:

www.budacash.hu/letoltesek/metatrader/bc_meta_fontos_tudnivalok.pdf .

Buda-Cash felhívja Ügyfél figyelmét, hogy a Margin call üzenet elmaradása esetén is jogosult a pozíciók
kényszerlikvidálására, amennyiben annak feltételei fennállnak. Felhívja továbbá Ügyfél figyelmét, hogy a
Margin call üzenetek továbbításának feltételei nem garantáltak (pl. kommunikációs zavar, idő rövidsége, stb.),
ebből kifolyólag Ügyfél köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pozíciója alakulását és a kényszerlikvidálás
elkerülésének érdekében a megfelelő intézkedéseket időben foganatosítani.
5.

Az ügyletkötés menete:

5.1.
Az Ügyfél, személyi bejelentkező adatainak, valamint kódjának alkalmazásával kapcsolatot létesít
interneten keresztül a kereskedési rendszerrel. Az Ügyfél kapcsolatot létesíthet a kereskedési rendszerrel




telepített szoftver,
internet böngésző, illetve
mobiltelefon segítségével (készülék függő)

5.2.
A bejelentkezést követően a Kereskedési Rendszerben kiválasztja az adott ügylet tárgyát,
mennyiségét, limitárát, típusát, lejárati idejét, irányát, megbízás érvényességét, valamint szükség esetén az egyéb
paramétereket
5.3.
Az ajánlatot jóváhagyja, és egyben elküldi a Buda-Cash részére, melyet követően a rendszer
visszaigazolja az ajánlat elfogadását vagy visszautasítását.
5.4.
Az ajánlatok tetszés szerint módosíthatóak és törölhetőek, amelyek megtörténtéről, vagy
visszautasításáról az Ügyfél minden esetben válasz rendszerüzenetet kap.
Az automatikus kereskedési szoftver által továbbított, ügyletkötésre irányuló megbízások az Ügyfél
megbízásainak minősülnek.
6.
A kereskedési rendszerek segítségével minimálisan elérhető információk: az Ügyfél
rendelkezésére álló egyenleg, az Ügyfél pénzmozgásai, megbízásai, kötései részletes listája, nettó pozíciója,
nyitott pozícióinak piaci árfolyamhoz viszonyított eredménye és a nyereség-veszteség igazolása. A Buda-Cash
tájékoztatja azonban az Ügyfelet, hogy a mobiltelefon segítségével létesített kapcsolaton keresztül a következő
információk nem hozzáférhetők: Ügyfél pénzmozgásai, nyereség-veszteség igazolása.
7.
Minden megbízás és teljesült ajánlat automatikusan visszaigazolásra kerül. A kötést követően a
kötés feldolgozása, és az üzenet elküldése megtörténik. Bármilyen, az Ügyféltől érkező ajánlat csak akkor és
abban az időpontban hoz létre érvényes bizományosi jogviszonyt a felek között, ha a megbízást az adott
kereskedési rendszer visszaigazolta. Az Ügyfél által elküldött, de a kereskedési rendszer által vissza nem igazolt
megbízás nem hoz létre a felek között szerződést.
Amennyiben az ügyletkötés során bármely elvárható üzenet nem az elvárt tartalommal érkezik vissza, vagy nem
érkezik vissza, Ügyfél köteles annak tényét haladéktalanul Buda-Cash felé bejelenteni. Ennek elmaradása esetén
Buda-Cash nem vállal felelősséget a megbízás létrejöttével és teljesítésével kapcsolatban.
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8.
A Buda-Cash jogosult módosítani, visszavonni a kereskedési rendszer által visszaigazolt kötést,
amennyiben az téves árfolyamjegyzés, illetve programhiba eredménye, vagy annak létrejöttét a piaci feltételek
bizonyítottan nem tették lehetővé. A Buda-Cash a fenti okokból az Ügyfelet ért károkért az Üzletszabályzat
6.7.1. pontjában rögzített felelősségi szabályok szerint felel. A Buda-Cash köteles a módosítás, visszavonás
tényéről az Ügyfelet értesíteni.
9.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszerekben végrehajtott valamennyi
kommunikáció (utasítás, megbízás, üzenet) rögzítésre kerül, és a felek közötti vita esetén bizonyítékként szolgál.
10.
Az Ügyfél a kereskedési rendszereken keresztül teljesített ügyleteiről, és számláinak egyenlegéről
elektronikus úton kap tájékoztatást. Amennyiben az Ügyfél pénz- vagy értékpapírállománnyal rendelkezik, a
Buda-Cash a hatályos Üzletszabályzatban lefektetett szabályok szerint tájékoztatja Ügyfelet a kereskedési
rendszeren kívül teljesített ügyleteiről, illetve számláinak egyenlegéről.
11.
Ügyfél elismeri, hogy a jelen szerződésben szereplő felhasználó-névvel és érvényes jelszóval
érkező ajánlatok bizományosi megbízásnak minősülnek, melyet a BUDA-CASH a bizományosi szerződés
szabályai szerint rögzít, és megfelelő fedezet esetén teljesít. Az ajánlat anyagi felelőssége az Ügyfelet terheli.
12.
A BUDA-CASH kizárólag a kereskedési rendszerekbe beérkezett és visszaigazolt ajánlatok után
vállal felelősséget, semminemű kommunikációs zavarból eredő kárért nem felel. Kommunikációs zavar esetén
Buda-Cash vállalja, hogy telefonon fogadja Ügyfél hívását, és az azonosítást követően az ajánlatokat módosítja,
törli, vagy új ajánlatokat vesz fel. A BUDA-CASH nem vállal felelősséget olyan kárért, vagy veszteségért,
amely kommunikációs zavarból ered (rendszerhiba, késedelem, internetkapcsolat megszakadása stb.).
13.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszerek használatához szükséges, ügyféloldali
technikai feltételeket (megfelelő sávszélességű internetkapcsolat, hardver, behatolás elleni védelem, tűzfal,
böngésző program, kereskedési szoftver stb.) neki kell biztosítania, az ebből eredő esetleges károkért a
Megbízottat felelősség nem terheli.
14.
Ügyfél kijelenti, hogy a BUDA-CASH Trader és/vagy BUDA-CASH MarketStar és/vagy a
BUDA-CASH MarketStar 2 és/vagy a BUDA-CASH METATRADER kereskedési rendszer(eke)t, azok
működését részletesen tanulmányozta és megismerte. Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a Buda-Cash biztosította
számára a kereskedési rendszerek megismeréséhez szükséges segítséget, és felhívta a figyelmét arra, hogy a
kereskedési rendszerek működése demo verzióban anyagi kockázat nélkül kipróbálható. Ügyfél tudomásul veszi,
hogy a kereskedési rendszerek nem megfelelő ismerete, illetve nem megfelelő használata miatt bekövetkező
kárért a Buda-Cash-t felelősség nem terheli.
15.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyes kereskedési rendszerek nem átjárhatók abból a
szempontból, hogy az Ügyfél bármelyik rendszerben megnyitott pozícióinak kezelésére (módosítás, törlés, zárás
stb.) csak az adott rendszerben van lehetőség, úgyszintén az Ügyfél megbízásai, rendelkezésre álló egyenlege,
kötéseinek listája stb., kizárólag az adott rendszer használatával hozzáférhető adatok.
Buda-Cash nem köteles elfogadni fedezetként az adott kereskedési rendszerhez rendelt alszámlán kívüli
számlákon nyilvántartott eszközöket.
16.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben bármelyik kereskedési rendszer használata során
szándékosan nem tanúsít piackonform magatartást, úgy BUDA-CASH kényszerlikvidálhatja Ügyfél pozícióit és
egyben megszüntetheti az Ügyfél hozzáférését az adott kereskedési rendszerhez, és az ebből eredő károkért
kizárólag Ügyfél felel.
17.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszerek egyes elemei – ideértve a BUDA-CASH
METATRADER rendszerben futtatható kereskedési szoftvereket bizonyos elemeit is – kizárólag angol nyelvű
kifejezéseket tartalmaznak, ezért a megfelelő használathoz az angol nyelvű kifejezések (beleértve a szaknyelvi
kifejezéseket is) ismerete szükséges. Az esetleges nyelvi ismeretek hiányából keletkező károkért a Buda-Cash
nem vállal felelősséget.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 179/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

18.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján köthető ügyletek – mind az ügyletek
típusából, mind a kereskedési rendszerek használatából eredően – fokozott kockázattal járnak a számára, mely
kockázatokra vonatkozóan részletes tájékoztatást kapott a Buda-Cash-től (BSZ –15/11/2-es, BSZ-15/11/5-ös és
BSZ-15/15/1-es kockázatfeltáró nyilatkozatok). Ügyfél kijelenti, hogy bármelyik kereskedési rendszert ezen
kockázatok ismeretében használja.
19.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszerekben megjelenő adatok a Megbízott
tulajdonát képezik, és őt tulajdonosi minőségében teljes körű jogvédelem illeti meg. A Megbízott által
szolgáltatott adatokat az Ügyfél kizárólag saját céljára használhatja, és az általa igénybe vett rendszer adta
lehetőségeken belül dolgozhatja fel, azokat nem jogosult semmilyen formában, sem részben, sem egészben
harmadik személy részére továbbadni. Köteles biztosítani, hogy harmadik személyek az eszközökön keresztül
jogosultatlanul ne férhessenek hozzá az adatokhoz.
20.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszerekben található mutatók, indikátorok,
elemzések, kereskedési ötletek, piaci kommentek vagy vélemények nem minősülnek befektetési tanácsadásnak,
befektetésre vonatkozó felhívásnak, vagy arra vonatkozó ajánlatnak, továbbá nem jelentenek üzletkötésre
vonatkozó felhívást, biztatást.
21.
A kereskedési rendszerek használata díjmentes. A BUDA-CASH METATRADER rendszerben
futtatható, a Megbízó által a rendszeren belül elérhetővé tett szoftverek használatának ingyenességére, vagy
díjaira (és ezek megfizetésének módjára) vonatkozó adatokat az Ügyfél minden esetben a kérdéses szoftvert
tartalmazó aloldalon ismerheti meg.
22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
23. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Jelen szerződés kiegészítéssel nem érintett részeiben az eredeti szerződések rendelkezései maradnak érvényben
és hatályban.
Kelt:____________________

......................................................
Ügyfél
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A Buda-Cash Brókerház Zrt. szerződött ügynökein keresztül is értékesíti internetes kereskedési rendszereit
egyedi fantázianeveken, amelyek tartalmukban és működésükben teljesen megfelelnek a Buda-Cash Brókerház
Zrt. megfelelő internetes kereskedési platformjainak az alábbiak szerint:
*BUDA-CASH TRADER = Napi Gazdaság Trader – World Markets(Fantázianév)
**BUDA-CASH MarketStar = Millás Trader(Fantázianév), FórumTrader (Fantázianév)
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(BSZ-15/11/5. melléklet)

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
a BUDA-CASH Trader, a BUDA-CASH MarketStar, a BUDA-CASH MarketStar 2
és a BUDA-CASH METATRADER internetes kereskedési rendszerek használatához
Alulírott
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélkód:
hivatkozással a köztem és a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
(a továbbiakban: BUDA-CASH vagy bizományos) között, a bizományos internetes kereskedési
rendszereinek használata tárgyában létrejött szerződéskiegészítésre, kijelentem, hogy tudomásom van a
következő körülményekről:
I. AZ INTERNETES KERESKEDÉSI RENDSZEREK HASZNÁLATÁNAK KÖZÖS KOCKÁZATI
ELEMEI
Tudomásom van arról, hogy a BUDA-CASH TRADER, a BUDA-CASH MarketStar, a BUDA-CASH
MarketStar 2 és a BUDA-CASH METATRADER internetes kereskedési rendszerek (a továbbiakban
együtt: kereskedési rendszer) használata fokozott kockázatot jelent a számomra, és ezen fokozott
kockázat keretében külön tudomásul veszem, hogy
a.
a kereskedési rendszereken kötött ügyleteimről kizárólag a kereskedési rendszeren keresztül
informálódhatok;
b.
a számláim, pozícióim és rendszerüzeneteim folyamatos figyelése szükséges, ezért a
rendszerbe történő belépés elengedhetetlen követelmény;
c.
a kereskedési rendszer használatához szükséges jelszót kizárólag én ismerhetem, és azt nem
hozhatom sem a BUDA-CASH, sem harmadik személy tudomására, továbbá engem terhel minden
felelősség a jelszó titokban tartásárért;
d.

a jelszó illetéktelen kézbe kerüléséért és az ebből eredő károkért a bizományos nem felel;

e. BUDA-CASH valamennyi, az én jelszavammal végrehajtott tranzakciót tőlem származó tranzakciónak
tekinti;
f.
BUDA-CASH nem vállal felelősséget olyan kárért, vagy veszteségért, amely kommunikációs
zavarból ered (rendszerhiba, késedelem, internetkapcsolat megszakadása stb.), és az ebből származó
kárveszélyviselés engem terhel;
g.
a kereskedési rendszer használatához szükséges technikai feltételeket a saját hozzáférési
oldalamon (megfelelő sávszélességű internetkapcsolat, hardver, behatolás elleni védelem, tűzfal stb.)
nekem kell biztosítanom, és az ebből eredő esetleges károkért a felelősség és kárveszélyviselés engem
terhel;
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h.
a kereskedési rendszer használatára vonatkozó ismeretek hiányából, illetve a nem megfelelő
használatból eredő kárért a felelősség és a kárveszélyviselés engem terhel;
i.
a kereskedési rendszerhez történő csatlakozás módja (böngésző, mobiltelefon stb.)
befolyásolja (korlátozhatja) a kereskedési rendszerben elérhető információkhoz való hozzáférést;
j.
a kereskedési rendszer egyes elemei kizárólag angol nyelvű kifejezéseket tartalmaznak, ezért
a megfelelő használathoz az angol nyelvű kifejezések (beleértve a szaknyelvi kifejezéseket is) ismerete
szükséges. Az esetleges nyelvi ismeretek hiányából keletkező károkért a kárveszélyviselés engem terhel, és
a BUDA-CASH nem vállal felelősséget;
k.
a kereskedési rendszeren keresztül megkötött devizaügyletek a lejárat napján
automatikusan hosszabbítódnak a következő napra, egészen az ügyletek lezárásáig, illetve azok
kényszerlikvidálásáig, az esetlegesen ebből eredő veszteségekért a BUDA-CASH felelősséget nem vállal;
l.
a lejárattal nem rendelkező termékek azok lezárásáig, vagy kényszerlikvidálásáig
automatikusan hosszabbítódnak;
m.
BUDA-CASH-hez történő befizetés és a jóváírás tényének kereskedési rendszerben való
észlelhetősége között esetenként több munkanap is eltelhet; amennyiben nyitott pozícióimon jelentős
veszteség képződik, úgy pozícióim kényszerlikvidálásra kerülhetnek annak ellenére, hogy a pótfedezet
befizetésére vonatkozó felszólításnak (margin call) eleget tettem, de a jóváírás ténye a kereskedési
rendszerben még nem észlelhető;
n.
a Margin call üzenetek továbbításának feltételei nem garantáltak (pl. kommunikációs zavar,
idő rövidsége, stb.), ebből kifolyólag köteles vagyok folyamatosan figyelemmel kísérni pozícióim
alakulását és a kényszerlikvidálás elkerülésének érdekében a megfelelő intézkedéseket időben
foganatosítani.
o.
BUDA-CASH-hez történő befizetésre csak a BUDA-CASH üzletszabályzatában
meghatározott pénztári órák alatt van lehetőségem, továbbá az ügyfélszámlámon lévő szabad
pénzeszközöknek, illetve azok egy részének fedezetként történő átvezetésére – rögzített telefonon, vagy
személyesen adott megbízáson keresztül – szintén az üzletszabályzatban meghatározott pénztári órák alatt
van lehetőségem.
p.
az említett kockázatokon kívül, magában a kereskedési rendszerben köthető ügyletekből
származó kockázatok is fennállnak (melyekről az eredeti szerződések kockázatfeltáró nyilatkozatában a
BUDA-CASH részemre tájékoztatást adott).
II. A BUDA-CASH METATRADER KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATÁNAK EGYEDI
KOCKÁZATAI
A BUDA-CASH METATRADER kereskedési rendszer (a továbbiakban: kereskedési rendszer)
használatával összefüggésben tudomásul veszem, hogy
a.
a kereskedési rendszerben futtatható kereskedési szoftver (a továbbiakban: kereskedési
szoftver) használatának lényege, hogy
saját kereskedési stratégiát állíthatok fel, ennek keretében meghatározhatom az ügyletek
megnyitásának, illetve lezárásának feltételeit,
vagy
a kereskedési szoftverben előre meghatározott algoritmuson alapuló – általam csak részben,
vagy egyáltalán nem módosítható – kereskedési stratégia szerint kereskedhetek, vagyis ezen változat
alkalmazása során csak a kereskedés elindítására és leállítására van lehetőségem.
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b.
a kereskedési szoftver az általam felállított, vagy előre meghatározott algoritmus alapján, a
stratégia aktiválását követően folyamatosan, automatikusan, az általam történő leállításig, vagy a fedezet
kimerüléséig kezdeményezi az ügyletkötéseket;
c.
a kereskedési szoftver működéséhez elengedhetetlen a BUDA-CASH METATRADER
kereskedési rendszer szünetmentes futtatása;
d.
a kereskedési szoftver DEMO verziójának tesztelése során elért eredmények nem jelentenek
garanciát arra, hogy az éles rendszeren hasonló eredményeket fogok elérni;
e.
az ún. backteszt (annak tesztelése, hogy adott paraméterek alapján működő kereskedési
stratégia a múltban hogyan teljesített) eredménye nem jelent garanciát arra, hogy az adott stratégiával a
jövőben is hasonló eredményeket fogok elérni;
f.
Megbízott nem tesz különbséget a megbízások között aszerint, hogy azok közvetlenül tőlem,
vagy a kereskedési szoftvertől származnak, bizományos a megbízásokat egységesen úgy kezeli, hogy
azokat én adtam;
g.
Megbízott jogosult visszautasítani a megbízás teljesítését, amennyiben annak
végrehajtásához nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletkötésre
irányuló megbízás közvetlenül tőlem, vagy a kereskedési szoftvertől származik;
h.
Megbízott jogosult zárni (kényszerlikvidálni) a pozíciókat, amennyiben a fedezeti
követelmények nem teljesülnek, tekintet nélkül arra, hogy a pozíció megnyitására vonatkozó megbízás
közvetlenül tőlem, vagy a kereskedési szoftvertől származott;
i.
a piaci feltételek (likviditás, volatilitás, szabályozások, fedezetigények, marge-ok) változása
nagymértékben befolyásolhatja a kereskedési szoftver által követett stratégia eredményességét;
j.
Megbízott nem felel a kereskedési szoftver alkalmazásával kötött ügyleteken elszenvedett
veszteségért, tekintet nélkül a szoftver eredetére (Megbízott által elérhetővé tett, vagy általam egyéb
forrásból beszerzett) és a szoftver fenti a. pontban meghatározott jellegére;
k.
Megbízott nem felel azért, ha a kereskedési rendszerben elérhetővé tett kereskedési szoftver
nem megfelelően működik, illetve nem érhető el, vagy időszakosan leáll; az ilyen okból keletkező károkért
a kárveszélyviselés engem terhel;
l.
Megbízott nem felel azokért a veszteségekért, amelyek abból származnak, hogy egyes
ügyletek nem a kereskedési szoftverben beállított algoritmusnak megfelelően teljesültek, illetve egyáltalán
nem teljesültek; az ilyen okból keletkező károkért a kárveszélyviselés engem terhel;
m.
Megbízott nem felel a kereskedési szoftver által felhasznált adatok pontosságáért; a
felhasznált adatok pontatlanságából keletkező károkért a kárveszélyviselés engem terhel;
n.
a megbízások automatikus végrehajtásából következően több ügyletkötésre kerülhet sor,
mint a megbízások manuális továbbítása esetén, és a több ügylet több költséggel jár;
o.
Megbízott az általa elérhetővé tett kereskedési szoftverek esetében sem nyújt technikai
segítséget azok használatának elsajátításához, arra kizárólag a használati útmutató alapján van lehetőség.
Kelt:____________________
________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/11/6. melléklet)

A HASZONÉLVEZŐ KÜLFÖLDI ILLETŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA AZ EGYESÜLT
ÁLLAMOK FORRÁSADÓ-ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYAI SZERINT
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(BSZ-15/11/7. melléklet)

SZERZŐDÉS VIRTUÁLIS MUNKAÁLLOMÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélkód:

[■]
[■]
[■],

mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), másrészről a
Cégnév:
Részvénytárság
Székhely:
Bankszámlaszám:
Értékpapírszámla szám:

BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
[■]
[■],

mint megbízott (a továbbiakban: megbízott)
között, az alábbi feltételekkel:
1. Megbízott tájékoztatja megbízót, hogy harmadik személytől (a továbbiakban: szolgáltató) virtuális
munkaállomásokat (virtuális személyi számítógépeket) bérel, amelyek a szolgáltató felügyelete alatt
álló központi szerveren futnak és amelyek megfelelő kliensek (megjelenítő eszközök) és
internetkapcsolat segítségével vehetők igénybe.
Megbízott jogosult egy adott virtuális munkaállomáshoz egy adott személy, mint felhasználó részére
hozzáférést biztosítani.
2. Megbízott tájékoztatja továbbá megbízót, hogy a virtuális munkaállomás használata a Buda-Cash
MetaTrader internetes kereskedési rendszerben futtatott algoritmikus kereskedési program
alkalmazása esetén előnyös, tekintettel arra, hogy az alapját képező technológia rugalmasabb,
különböző platformokról történő elérést tesz lehetővé a felhasználó számára és kiterjedtebb
rendelkezésre állási időt is biztosít.
3. Felek a jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy a megbízott elérhetővé tesz a
megbízó számára egy darab virtuális munkaállomást.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel biztosított hozzáférés önállóan nem, kizárólag a Buda-Cash
MetaTrader kereskedési rendszer használatához kapcsolódóan vehető igénybe, továbbá rögzítik, hogy
a virtuális munkaállomáson történő algoritmikus kereskedés feltételeit a megbízott nem biztosítja,
ezekről a megbízónak kell gondoskodnia.
4. A jelen szerződés alapján biztosított hozzáférés a megbízó számára díjmentes.
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5. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követő tíz napon belül gondoskodik a virtuális
munkaállomás megbízó számára történő beüzemeléséről.
A beüzemelés akként történik, hogy a megbízott a megbízó által megadott telefonszámon, rögzített
hívás keretében felveszi a kapcsolatot a megbízóval, segítséget nyújt számára a hozzáférést biztosító
VMware kliens program eléréséhez, telepítéséhez és beállításához, valamint megadja a megbízó
virtuális munkaállomáshoz tartozó bejelentkezési nevét és jelszavát.
6. A virtuális munkaállomásra való első belépéskor a jelszó megváltoztatását a rendszer kikényszeríti.
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a jelszóváltoztatás kényszerítése az első belépéskor
bármely okból elmaradna, a jelszót ugyanezen alkalommal, maga fogja manuálisan megváltoztatni. Az
ennek elmulasztásából származó kárért a felelősséget a megbízott kizárja.
Felek rögzítik, hogy a jelszót kizárólag a megbízó ismerheti, azt nem hozhatja sem a megbízott, sem
harmadik személy tudomására. Megbízót terheli minden felelősség a jelszó titokban tartásárért és
illetéktelen kézbe kerüléséért. A jelszó nem megfelelő kezeléséből származó kárért a felelősséget a
megbízott kizárja.
7. Megbízó a jelen szerződés alapján biztosított virtuális munkaállomást nem jogosult értékesíteni,
vagy használatát akár ingyenesen, akár ellenérték fejében harmadik személynek átengedni.
8. A megbízó a virtuális munkaállomást rendeltetésszerűen és mások jogainak tiszteletben tartása
mellett, saját felelősségére veheti igénybe. A megbízó


a virtuális munkaállomásra kizárólag a Buda-Cash MetaTrader alkalmazást és jogtiszta
forrásból származó algoritmikus kereskedési programot telepíthet;



köteles a virtuális munkaállomáson tárolt adatainak mentéséről maga gondoskodni;



a virtuális munkaállomást bűncselekmény elkövetésére vagy jogszabályba ütköző adatok
tárolására nem használhatja;



a virtuális munkaállomáson más felhasználók felhasználónevét/jelszavát nem használhatja fel;



betartja a virtuális munkaállomáson futtatott szoftver alkalmazások (így különösen a
hozzáférést biztosító VMware vagy egyéb kliens program) végfelhasználói
licencszerződéseiben foglalt feltételeket.

9. Megbízott vállalja, hogy a szolgáltató által jelzett tervezett rendszerkarbantartásról a megbízónak
legalább 5 nappal előre e-mailben értesítést küld, ezen túlmenően azonban nem vállal felelősséget sem
a rendelkezésre állás szüneteléséből, sem bármely más, az elérhetőséget hátrányosan érintő
körülményből (pl. rendszerhiba) származó kárért.
10. A jelen szerződést a megbízó a megbízotthoz címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás
nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
11. A jelen szerződést a megbízott a megbízóhoz címzett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási
idő megtartásával szüntetheti meg rendes felmondással.
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12. Megbízott azonnali hatállyal jogosult a jelen szerződés felmondására, ha a megbízó a virtuális
munkaállomás igénybevétele, vagy egyébként a Buda-Cash MetaTrader kereskedési rendszer
használata során szándékosan nem tanúsít piackonform magatartást, illetőleg a virtuális
munkaállomást a jelen szerződés 7-8. pontjaival ellentétesen használja. Ezekben az esetekben a
megbízott megszüntetheti a megbízó hozzáférését a virtuális munkaállomáshoz és a Buda-Cash
MetaTrader kereskedési rendszerhez. A felmondást a megbízóval írásban kell közölni, azonban a fenti
intézkedéseket a megbízott jogosult a felmondási nyilatkozat közlése előtt megtenni. Az ebből eredő
károkért kizárólag a megbízó felel.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk.,
a Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában, valamint az internetes kereskedési
rendszereinek (Buda-Cash Trader, Buda-Cash MarketStar, Buda-Cash MetaTrader) használatára
vonatkozó szerződés-kiegészítésben foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés
megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit
– ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés
aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
14. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél

esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.

Kelt: [■].

________________________
[■]
megbízó
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(BSZ-15/11/8. melléklet)

SZERZŐDÉS A BUDA-CASH METARADAR SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélkód:

[■]
[■]
[■],

mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), másrészről a
Cégnév:
Részvénytárság
Székhely:
Bankszámlaszám:
Értékpapírszámla szám:

BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
[■]
[■],

mint megbízott (a továbbiakban: megbízott)
között, az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás megkötését megelőzően közöttük az alábbi szerződések
jöttek létre:
a. bizományosi keretszerződés határidős deviza- és áruügyletekre, valamint külföldi részvény-,
áru- és tőzsdeindexből származtatott árfolyamkülönbözeti ügyletekre, illetve határidős
áruügyletekre,
b. keretmegbízási szerződés külföldön kibocsátott értékpapír és pénzpiaci eszköz vásárlására és
eladására
c. szerződés kiegészítés a megbízott internetes kereskedési rendszereinek (Buda-Cash Trader,
Buda-Cash MarketStar, Buda-Cash MetaTrader) használatára.
2. Megbízott a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja a
megbízó részére:
a. A megbízott Buda-Cash MetaRadar elnevezésű szolgáltatása lehetővé teszi a szolgáltatást
igénybe vevő ügyfelek számára, hogy a megbízottal szerződéses jogviszonyban álló tőkepiaci
kereskedők valós piaci ügyleteit nyomon kövessék és a MetaTrader kereskedési rendszeren
futó szoftver (a továbbiakban: másoló program) használatával saját számlájukon, automatizált
módon ezen ügyletekkel – a lényegi paramétereket tekintve – egyező ügyleti megbízásokat
generáljanak.
b. A fentiek szerint nyomon követhető és másolható számlák (a továbbiakban: alfa számla)
tulajdonosai a megbízott ügyfelei; az alfa számlák valós számlák, melyeken valós kereskedés
folyik. Az alfa számlák eredményei a megbízott honlapján, regisztráció alapján tekinthetők
meg. Az alfa számla eredménye az alfa számlán folytatott múltbeli kereskedés eredménye,
amely nem jelent garanciát arra, hogy az adott számla követésével a jövőben is hasonló
eredmény érhető el.
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c. A szolgáltatás kizárólag a Buda-Cash MetaTrader kereskedési rendszeren vehető igénybe, a
másoló program csak ezen a rendszeren fut.
d. Az alfa számla követése alapján történő üzletkötés: az alfa számlán megkötött ügylettel, annak
instrumentumát, mennyiségét és irányát tekintve megegyező, vagy attól az ügyfél egyedi
beállításaitól függően eltérő paraméterekkel generált piaci áras megbízás, amelyet a megbízott
az informatikai rendszerébe történő beérkezést követően az első elérhető áron teljesít.
e. Az ügyfélnek lehetősége van meghatározni azt, hogy a másoló program melyik alfa számlát
kövesse, illetőleg a szolgáltatás keretében lehetőség van több alfa számla (stratégia) egyidejű
követésének a beállítására is. Az egyes kereskedési stratégiák egymásnak ellentmondóak
lehetnek.
f.

Az alfa számlán kötött ügylet időpontja és az annak megfelelő megbízás ügyfél számláján való
generálásának időpontja – az informatikai rendszer sajátosságaiból adódóan szükségszerűen –
eltér egymástól, melynek következtében fennáll a lehetősége annak, hogy az alfa számlán
kötött ügylet és a generált megbízás között a kötési árfolyam tekintetében eltérés mutatkozik.
Az árfolyam fentiek szerinti eltérésének iránya, illetve mértéke az ügyfél szempontjából
kedvező és kedvezőtlen is lehet, melynek következményeiért a megbízott felelősséget nem
vállal.

g. Az alfa számlán megkötött ügyletek követésének módja (paraméterei) a másoló szoftverben
beállíthatók. Lehetőség van az alfa számlán kötött ügylet volumenétől való arányos vagy
tételesen meghatározott mértékű eltérés beállítására (pl. az alfa számlán adott megbízás
kötésmennyiségének duplázása, felezése, annak előre meghatározott mennyiséggel való
növelése, csökkentése stb.), továbbá olyan küszöbárfolyam meghatározására, melynek a fent
említett időbeli eltolódás miatti, az ügyfél számára előnytelen elérése vagy átlépése esetén a
rendszer a generált ügylet megkötését letiltja.
h. A kiválasztott alfa számlán megkötött ügyleteknek ügyfél számláján való megkötésére
kizárólag az ügyfél utasítása alapján kerül sor; az utasításadás azzal valósul meg, hogy az
ügyfél az on-line hozzáférésen keresztül elindítja a másoló programot. Ebben az esetben a
másolás a másoló programban beállított paramétereknek megfelelően automatikusan folyik, az
alfa számlán történt kötéseket az ügyfél számlája a program leállításáig követi.
i.

A másolás működésének feltétele, hogy a másoló program az alfa számlát kezelő ügyfélnél és a
szolgáltatást igénybe vevő ügyfélnél egyidejűleg fusson.

j.

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél számítógépének kikapcsolásával a másoló programot nem
lehet leállítani, a kikapcsolás tehát a másolást nem szakítja meg. Ennek megfelelően az alfa
számlán megkötött ügyletek az ügyfél számítógépének kikapcsolása ellenére is generálódnak
az ügyfél számláján, ha a másoló program fut.

k. Az alfa számlán megkötött ügyletek másolásának leállítására szintén kizárólag az ügyfél
utasítása alapján kerülhet sor; az utasításadás azzal valósul meg, hogy az ügyfél leállítja a
másoló programot. A program leállítása történhet az on-line hozzáférésen keresztül, illetve a
megbízott rögzített telefonon történő utasításával is. A telefonos utasításadásra a +36-1/2351506 és a +36-1/235-1507 telefonszámokon, a megbízott mindenkori üzletszabályzata szerinti
üzleti nyitvatartási időn belül van lehetőség.
l.

Az ügyfél a másoló program működésétől függetlenül – a fedezeti követelmények figyelembe
vételével – szabadon kereskedhet a számláján, akár a megbízások manuális megadásával, akár
algoritmikus kereskedési program alkalmazásával.

m. A másoló program által nyitott ügyletet az ügyfél manuálisan zárhatja a számláján.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 192/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

n. Az ügyfél számláján a másoló program által megkötött minden ügylet az ügyféltől származó
megbízás teljesítéseként jelenik meg (mintha az ügyfél maga vitte volna be a megbízást); e
megbízásokat, illetve ügyleteket a megbízott az ügyfél megbízásainak, illetve ügyleteinek
tekinti.
o. A másoló program nem tesz különbséget az alfa számlán kötött ügyletek között aszerint, hogy
azokat manuálisan vagy algoritmikus kereskedési program alkalmazásával nyitották meg,
vagyis paraméterezéstől függően minden kötést másol.
p. A másoló program alkalmazása nem érinti a MetaTrader rendszerben irányadó fedezeti
követelményeket, ezért abban az esetben, ha az ügyfél számláján nincs elegendő fedezet ahhoz,
hogy az alfa számlán megkötött ügylet a saját számláján is megkötődjön, úgy az ügylet
megkötését a rendszer elutasítja.
Felek rögzítik, hogy a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatással kapcsolatban további információk
találhatók a www.metaradar.hu honlapon, melyekkel kapcsolatban a megbízó kijelenti, hogy az ott
írtakat a jelen szerződés megkötése előtt megismerte.
4. Megbízó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a www.metaradar.hu honlapon és a 2. pontban
írt tájékoztatást megértette, az abban foglaltakat tudomásul vette.
5. Megbízó a szolgáltatásra vonatkozó fenti tájékoztatás ismeretében azzal bízza meg a megbízottat,
hogy a másoló program igénybevételét tegye lehetővé számára, továbbá a másoló program által
generált, a megbízó személyi ügyfél-azonosítójával ellátott, ügyletkötésre irányuló megbízásait
fogadja el, és fedezetvizsgálatot követően kötést kezdeményezzen az engedélyezett instrumentumokra
[az engedélyezett instrumentumok felsorolását a MetaTrader kereskedési rendszerben található
kereskedési feltételrendszer („Trading Conditions”) tartalmazza].
6. Felek megállapodnak abban, hogy a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatás keretében
a. a másoló program által a megbízotthoz továbbított, a megbízó személyi ügyfél-azonosítójával
ellátott, ügyletkötésre irányuló megbízás a megbízótól származó megbízásnak minősül;
b. a fentiek szerinti megbízás a megbízott informatikai rendszerébe történő beérkezés
időpontjában, a másoló program által továbbított paraméterekkel tekintendő megadottnak.
7. A megbízó a jelen szerződés aláírását és a www.metaradar.hu internetcím alatt található
regisztrációs lap kitöltését követően jogosult a megbízott Buda-Cash MetaRadar szolgáltatását igénybe
venni. A szolgáltatás igénybevétele a megbízó megbízottól kapott bejelentkezési nevének és
jelszavának felhasználásával történik. A megbízó köteles az első belépéskor a bejelentkezési jelszavát
megváltoztatni. Az ennek elmulasztásából származó kárért a felelősséget a megbízott kizárja.
8. A jelszót kizárólag a megbízó ismerheti, azt semmilyen körülmények között nem hozhatja sem a
megbízott, sem harmadik személy tudomására. Megbízót terheli minden felelősség a jelszó titokban
tartásárért és illetéktelen kézbe kerüléséért. A jelszó nem megfelelő kezeléséből származó kárért a
felelősséget a megbízott kizárja.
9. Megbízó kijelenti, hogy a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatás feltételeire és a másoló program
működésére vonatkozó tájékoztatást részletesen áttanulmányozta és megismerte. Kijelenti továbbá,
hogy a megbízott biztosította számára a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatás és a másoló program
megismeréséhez szükséges segítséget. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Buda-Cash MetaRadar
szolgáltatás és a másoló program nem megfelelő ismerete, illetve nem megfelelő használata miatt
bekövetkező kárért a megbízottat felelősség nem terheli.
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10. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján köthető ügyletek – mind az ügyletek
típusából, mind a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatás jellegéből (2. pont) eredően – fokozott
kockázattal járnak a számára, mely kockázatokra vonatkozóan részletes tájékoztatást kapott a
megbízottól (BSZ-15/11/2 és BSZ-15/11/5 számú kockázatfeltáró nyilatkozatok). Megbízó kijelenti,
hogy Buda-Cash MetaRadar szolgáltatást, illetve a másoló programot ezen kockázatok ismeretében
veszi igénybe, illetve használja.
11. A Buda-Cash MetaRadar szolgáltatás igénybevétele és a másoló program használata díjmentes.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a piaci kockázatok mérlegelése alapján a megbízott egyoldalú
döntéssel jogosult bármely engedélyezett instrumentumra nézve megváltoztatni a megbízó Buda-Cash
MetaTrader számlájához kapcsolódó fedezeti követelményeket azzal, hogy az ebből eredő esetleges
megbízói veszteségért a megbízottat felelősség nem terheli. Megbízott vállalja, hogy a változtatásról
legalább 24 órával korábban elküldött e-mail üzenetben értesíti a megbízót, valamint ezzel egyidejűleg
megkísérli a megbízót rögzített telefonhívás útján is tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség
teljesítése szempontjából az e-mail üzenet megbízott által történő elküldésének időpontja az irányadó.
13. A felek megállapodnak abban, hogy a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatás, illetőleg a másoló
program – megbízottnak felróható ok miatt bekövetkező – működési rendellenességéből származó
kárért fennálló megbízotti felelősség mértéke a megbízó által a káreseményt megelőző egy éven belül
a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatás keretében bonyolított forgalom 0,01 %-ának (1 bázispontnak)
megfelelő összegre korlátozódik. Megbízó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti
felelősségkorlátozást kifejezetten elfogadja.
14. Felek a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás jellemzői – különösen a szerződés 2. g. és h.,
valamint k-m. alpontjaiban foglaltak – alapján megállapítják, hogy e szolgáltatás keretében a megbízó
pénzeszközeinek és pénzügyi eszközeinek befektetése részben harmadik személy kereskedési
tevékenységétől, részben magától a megbízótól függ, ideértve a megbízó saját kereskedési
tevékenységét is.
Ennek alapján megállapítják a felek, hogy a megbízó eszközeinek befektetésére vonatkozó feltételek
előre történő meghatározása nem lehetséges.
Felek a szerződés 2. n. alpontja, valamint 5. és 6. pontja alapján megállapítják továbbá, hogy a
megbízott informatikai rendszerébe a jelen szolgáltatás alapján beérkező minden egyes ügyleti
megbízás a megbízótól származó egyedi megbízásnak (utasításnak) minősül.
A felek mindezekre tekintettel egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatás nem minősül portfóliókezelési tevékenységnek [Bszt. 4. § (2) bekezdés 53. pont, 70. – 72.
§].
15. A jelen szerződést a megbízó a megbízotthoz címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás
nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
16. A jelen szerződést a megbízott a megbízóhoz címzett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási
idő megtartásával szüntetheti meg rendes felmondással.
17. Megbízott azonnali hatállyal jogosult a jelen szerződés felmondására, ha a megbízó a Buda-Cash
MetaRadar szolgáltatás igénybevétele, vagy egyébként a Buda-Cash MetaTrader kereskedési rendszer
használata során szándékosan nem tanúsít piackonform magatartást. Ebben az esetben a megbízott
megszüntetheti a megbízó hozzáférését a Buda-Cash MetaRadar szolgáltatáshoz és a Buda-Cash
MetaTrader kereskedési rendszerhez. A felmondást a megbízóval írásban kell közölni, azonban a fenti
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intézkedéseket a megbízott jogosult a felmondási nyilatkozat közlése előtt megtenni. Az ebből eredő
károkért kizárólag a megbízó felel.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk.,
a Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában, valamint az internetes kereskedési
rendszereinek (Buda-Cash Trader, Buda-Cash MarketStar, Buda-Cash MetaTrader) használatára
vonatkozó szerződés-kiegészítésben foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés
megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit
– ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés
aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
19. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem
minősülő ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a
Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a
magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló
külön megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban
felmerülő jogvitában.
Kelt: [■].
________________________
[■]
megbízó
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(BSZ-15/11/9 a melléklet)

NYILATKOZAT /természetes személy alfa/
Alulírott
[ügyfél név]
[ügyfél cím]
[ügyfél kód]
, mint a Buda-Cash Zrt-nél (1118 Budapest, Ménesi út 22., a továbbiakban: szolgáltató) [■] számon
ügyfélszámlát vezető személy, a jelen okirat aláírásával, a szolgáltató „Buda-Cash MetaRadar”
elnevezésű szolgáltatásával összefüggésben kijelentem az alábbiakat:
1.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a MetaTrader kereskedési alszámlámon (a
továbbiakban: alfa számla) a MetaTrader kereskedési rendszeren futó másoló szoftvert (másoló
program) futtassa, továbbá ahhoz, hogy a szolgáltató az alfa számlát a másoló programmal
nyomon követhető és másolható számlaként tartsa nyilván, kezelje és jelölje meg a Buda-Cash
MetaRadar szolgáltatást igénybe vevő harmadik személyek számára.

2.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a másoló program az alfa számlán kötött ügyleteimmel egyező
ügyleti megbízásokat generáljon más személyek számláin.

3.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató az alfa számla számlatörténetét, mindenkori aktuális
egyenlegét, valamint az azon megkötött bármely ügylet részleteit a www.metaradar.hu honlapon
közzétegye azzal, hogy a szolgáltató köteles olyan hozzáférési korlátozásokat alkalmazni,
amelyek biztosítják, hogy a számla hozamán (a kereskedési aktivitás eredményén) kívül a fenti
adatok ne kerülhessenek nyilvánosságra.

4.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a www.metaradar.hu honlapon az alfa számlához
kapcsolódóan az általam megjelölt becenevet, valamint képmásomat megjelenítse, továbbá
ahhoz, hogy nevemet a „Buda-Cash MetaRadar” szolgáltatás iránt érdeklődő ügyfeleivel
(kizárólag az ügyfél egyedi kérésére) közölje.

5.

Az 1-4. pontban írt nyilatkozatokra figyelemmel, az ott meghatározott, értékpapírtitoknak
minősülő adatok teljes körére nézve felmentem a szolgáltatót a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvényben, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvényben előírt titoktartási kötelezettség alól.

6.

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat és képmásomat a szolgáltató az általa folytatott
marketingtevékenység céljából, az általa fejlesztett, illetve forgalmazott termékekre,
szolgáltatásokra vonatkozó promóciós ajánlatokkal összefüggésben kezelje és felhasználja.

7.

Tudomásul veszem, hogy az alfa számlán jelentkező eredmény eltérhet az azt másoló személyek
számláin jelentkező eredménytől; tudomásul veszem továbbá, hogy ezen eltérésért a szolgáltató
felelősséget nem vállal.

8.

Kijelentem, hogy a „Buda-Cash MetaRadar” szolgáltatásban való, fentiek szerinti
együttműködésemért, továbbá a jelen okiratban megtett hozzájáruló nyilatkozatokért a
szolgáltatótól ellenértéket nem kaptam, és ezekkel összefüggésben a szolgáltatótól ellenértékre a
jövőben sem tartok igényt.

Kelt: [■].
________________________
Megbízó
Tanúk:
1. Név:
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Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:
A RENDELKEZÉSI JOGGAL FELRUHÁZOTT SZEMÉLY ZÁRADÉKA

Alulírott
…………………………..………..…..,
lakcím:
………….……………………………………………………………..., mint az ügyfélszámla felett
rendelkezésre jogosult személy, a jelen záradék aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató az
általam megjelölt becenevet, képmásomat és személyes adataimat a fenti nyilatkozatban foglaltakkal
azonos módon kezelje és felhasználja.
Kelt: [■].
________________________
Meghatalmazott
Tanúk:
1. Név:
Lakcím:

2. Név:
Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 197/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

(BSZ-15/11/9 b melléklet)

NYILATKOZAT /nem természetes személy alfa/
Alulírott …………………………………………………., kód: ……….., mint a Buda-Cash Zrt-nél
(1118 Budapest, Ménesi út 22., a továbbiakban: szolgáltató) ügyfélszámlát vezető
[cégnév]
[ügyfél cím]
[ügyfél kód]
törvényes képviselője, a jelen okirat aláírásával, a szolgáltató „Buda-Cash MetaRadar” elnevezésű
szolgáltatásával összefüggésben kijelentem az alábbiakat:
1.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a társaság MetaTrader kereskedési alszámláján (a
továbbiakban: alfa számla) a MetaTrader kereskedési rendszeren futó másoló szoftvert (másoló
program) futtassa, továbbá ahhoz, hogy a szolgáltató az alfa számlát a másoló programmal
nyomon követhető és másolható számlaként tartsa nyilván, kezelje és jelölje meg a Buda-Cash
MetaRadar szolgáltatást igénybe vevő harmadik személyek számára.

2.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a másoló program az alfa számlán kötött ügyletekkel egyező ügyleti
megbízásokat generáljon más személyek számláin.

3.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató az alfa számla számlatörténetét, mindenkori aktuális
egyenlegét, valamint az azon megkötött bármely ügylet részleteit a www.metaradar.hu honlapon
közzétegye azzal, hogy a szolgáltató köteles olyan hozzáférési korlátozásokat alkalmazni,
amelyek biztosítják, hogy a számla hozamán (a kereskedési aktivitás eredményén) kívül a fenti
adatok ne kerülhessenek nyilvánosságra.

4.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a www.metaradar.hu honlapon az alfa számlához
kapcsolódóan a társaság cégadatait, az általam megjelölt becenevet, valamint képmásomat
megjelenítse, továbbá ahhoz, hogy a társaság cégnevét, illetve saját nevemet a „Buda-Cash
MetaRadar” szolgáltatás iránt érdeklődő ügyfeleivel (kizárólag az ügyfél egyedi kérésére)
közölje.

5.

Az 1-4. pontban írt nyilatkozatokra figyelemmel, az ott meghatározott, értékpapírtitoknak
minősülő adatok teljes körére nézve felmentem a szolgáltatót a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvényben, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvényben előírt titoktartási kötelezettség alól.

6.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a társaság cégadatait, személyes adataimat és képmásomat a
szolgáltató az általa folytatott marketingtevékenység céljából, az általa fejlesztett, illetve
forgalmazott termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó promóciós ajánlatokkal összefüggésben
kezelje és felhasználja.

7.

Tudomásul veszem, hogy az alfa számlán jelentkező eredmény eltérhet az azt másoló személyek
számláin jelentkező eredménytől; tudomásul veszem továbbá, hogy ezen eltérésért a szolgáltató
felelősséget nem vállal.
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8.

Kijelentem, hogy a „Buda-Cash MetaRadar” szolgáltatásban való, fentiek szerinti
együttműködésért, továbbá a jelen okiratban megtett hozzájáruló nyilatkozatokért a
szolgáltatótól ellenértéket sem a társaság, sem én nem kaptam, és ezekkel összefüggésben a
szolgáltatótól ellenértékre a jövőben sem a társaság, sem én nem tartok igényt.

Kelt: [■].
________________________
Megbízó
Tanúk:
1. Név:
Lakcím:

2. Név:
Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:
A RENDELKEZÉSI JOGGAL FELRUHÁZOTT SZEMÉLY ZÁRADÉKA

Alulírott
……………………..………..…..,
lakcím:
………..….…………………………………………………..., mint a társaság ügyfélszámlája felett
rendelkezésre jogosult személy, a jelen záradék aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató az
általam megjelölt becenevet, képmásomat és személyes adataimat a fenti nyilatkozatban foglaltakkal
azonos módon kezelje és felhasználja.
Kelt: [■].
________________________
Meghatalmazott
Tanúk:
1. Név:
Lakcím:

2. Név:
Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:
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(BSZ-15/12 melléklet)

MEGÁLLAPODÁS PORTFOLIÓ KEZELÉSHEZ

amely létrejött egyrészről:
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint a portfolió tulajdonosa ( továbbiakban: Portfoliótulajdonos vagy Ügyfél ),másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint a portfolió kezelését végző befektetési szolgáltató (továbbiakban: BUDA-CASH vagy BUDA-CASH Zrt.)
között az alábbi feltételek szerint:
1.

Portfoliótulajdonos a BUDA-CASH-nél elhelyezi a portfolió induló összegét:
……………………………………………. Ft-ot, azaz
………………………………………………. forintot.

2.

A portfolió hivatkozási száma: …………………..

3.

A portfolió megnyitásának napja: ……. év ………………………………… hó …… napja.

4.

A portfolió induló összegének állampapír hányada: …………. %.
A portfolióban szereplő befektetési eszközök köre:……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
A portfolióban nem szerepeltethető befektetési eszközök köre:……………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………...
Befektetési elv: fundamentális alapon történő kerekedés / technikai alapon történő kereskedés*

5.

Az 1. pontban írt induló összeg portfolióban való lekötési ideje: ………………….…………. nap. A lekötési
idő első napja az induló összeg BUDA-CASH-nél történő befizetésének napja, mely készpénzbefizetés
esetén a pénztári nap, átutalás esetén a BUDA-CASH számláján történő jóváírás napja.

6.

A lejárat napja: ……. év ……………………………………...…………………… hó …… napja. A
portfolióban lekötött összeg kifizetésének napja nem tartozik bele a lekötési időtartamba.

7.

A Megállapodás részletes feltételeit a SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rögzítik, melyek jelen megállapodás
mellékletét és egyben elengedhetetlen részét képezik.

Budapest,..........................................

_____________________________
Ügyfél
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*megfelelő választandó
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(BSZ-15/13/1 melléklet)

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PORTFOLIÓKEZELÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ

1. A Felek, fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Portfoliótulajdonos: a vonatkozó megállapodásban ekként meghatározott, azonosított személy, aki az
Értékpapírtörvény által meghatározott befektetőnek minősül.
BUDA-CASH: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-043344 cégjegyzékszámon nyilvántartott és a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 73009/1998. számú engedélye alapján működő befektetési
szolgáltató. A BUDA-CASH 1997. szeptember 16. óta a Befektető Védelmi Alap (BEVA) tagja.
Értékpapír: a Ptk. és a tőkepiaci Tv által értékpapírként meghatározott eszköz.
Tőkepiaci Tv: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv.
Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
Nyitó eszközérték: a megállapodás 1. pontjában szereplő összeg, mint befektetett pénzeszköz
Záró eszközérték: a portfoliókezelés megszűnése napján megállapított eszközérték
Hozam: a portfolió záró eszközértékének és nyitó eszközértékének pozitív különbözete
2. A Megállapodás tárgya
A Megállapodás tárgya: a Portfoliótulajdonossal kötött jelen szerződésben adott általános megbízás alapján
elhelyezett pénzösszegből szabványosított befektetés-állomány megvétele vagy átvétele a portfolió egyes
elemeinek eladása, vásárlása, az azokhoz kapcsolódó jövedelmek beszedése, újra befektetése, az átvett
eszköz értékének megőrzése és növelése, a Portfoliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam
elérése érdekében.
3. Befektetési irányelvek, a portfolió összetétele
A portfoliókezelés során a BUDA-CASH a Portfoliótulajdonos részére biztosítja az általa választott
befektetési elvek szerint történő portfoliókezelést.
A portfoliókezelés során a BUDA-CASH a Portfoliótulajdonos részére biztosítja a BUDA-CASH-nél
hozzáférhető befektetési eszközök teljes körét. A Portfoliótulajdonos és a BUDA-CASH szerződéskötéskor
megállapodik a lehetséges befektetési eszközökről, illetve azon befektetési eszközök köréről, melyeket a
Portfoliótulajdonos nem kíván igénybe venni. ( Megállapodás 4. pontja)
4. A portfolió eszközértéke
A megállapodás 1. pontjában szereplő összeg, mint befektetett pénzeszköz a portfolió nyitó eszközértékének
minősül.
Az eszközérték megállapítása a Portfoliótulajdonos tulajdonában, de a BUDA-CASH kezelésében lévő,
jelen megállapodás hatálya alá tartozó összes befektetési eszköz összegeként, a következők alapján történik:
Állampapírok esetén:
Részvények esetén:
értékelésre.

egyedileg, az ÁKK által az adott napon közzétett legjobb vételi áron (A1),
egyedileg, a részvények a mindenkori utolsó napi tőzsdei záróáron (A1) kerülnek

A portfolió eszközértéke:
n
ÉE
i=1

=

 A1i * Qi 

Kp

ahol:
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A1i :az adott (i-edik) értékpapír eszközértékelés napján érvényes árfolyama
Qi :az adott (i-edik) értékpapír aktuális mennyisége
Kp :a portfolió készpénzben megtestesülő része (a pénzeszköz elszámolására szolgáló számla adott napi
egyenlege)
Egyéb, a Megállapodás 4. pontjában felsorolt befektetési eszközök esetében:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

A BUDA-CASH rendszeresen, havonta, a naptári hónap utolsó napjára, illetőleg lejáratkor vagy
megszűnéskor, a lejárat, illetőleg a megszűnés napjára vonatkozóan végzi el az eszközértékelést.
5. A befektetők tájékoztatása
A BUDA-CASH a számlaszerződésben meghatározottak szerint tájékoztatja a portfoliótulajdonost a
portfolió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
a portfolió jelentéskori összetételét,
a portfolió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a befektetett összeghez képest; az
értékelés az értékelést megelőző napi záróárakon történik.
Felek rögzítik, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából közlésnek a
Portfoliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő adatszolgáltatás tekintendő. Ha az
adatszolgáltatás Portfoliótulajdonos által választott módja a fax, sms, vagy e-mail, a közlés időpontja a
fax, az sms, vagy az e-mail elküldésének napja. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén a közlés a
tájékoztatás kézbesítésével történik meg, melyre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó
szabályok irányadók.
Rendkívüli adatszolgáltatás:
A Portfoliótulajdonos írásos kérésére a BUDA-CASH köteles a kérés kézhezvételétől számított 3 banki
napon belül a Portfoliótulajdonos által átadott portfolióval összefüggésben kért teljes kimutatást átadni.
A rendkívüli adatszolgáltatásért a Portfoliótulajdonos köteles költségtérítést teljesíteni a BUDA-CASH
Üzletszabályzata alapján.
A havi jelentést és a rendkívüli tájékoztatást a BUDA-CASH a tőle elvárható gondosság mellett,
legjobb tudása szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve pozitív
vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
6.

A szerződés időtartama
Jelen szerződés határozott időre szól, mely időtartam a Megállapodás 3. pontjában írt naptól a
Megállapodás 5. pontjában írt napig tart. Ezen időtartam utolsó napjával a szerződés megszűnik, a BUDACASH a Portfoliótulajdonos felé jelen szerződés szabályai szerint köteles elszámolni, valamint a portfolió
záró eszközértékének a Portfoliótulajdonost jelen szerződés szerint megillető részét készpénzben kifizetni,
illetőleg az előzetesen megjelölt pénzforgalmi számlára utalni vagy ezen összeggel a Portfoliótulajdonos
rendelkezése alapján a szerződést meghosszabbítani.

7.

Portfoliókezelés, számlavezetés és letétkezelés
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A BUDA-CASH a Portfoliótulajdonos részére ügyfélszámlát, valamint értékpapír számlát nyit, melyen
nyilvántartja a jelen szerződés hatálya alá tartozó értékpapírokat és ezen értékpapír-készlet változásait.
Letétkezelési tevékenysége körében gondoskodik az adott értékpapírok osztalékszelvényeinek
esedékességkori beváltásáról.
Az értékpapírokat a BUDA-CASH kizárólag a saját Központi Értéktár és Elszámolóház Rt-nél (KELER)
vezetett értéktári számláin tarthatja.
A BUDA-CASH szavatol az általa beszerzett értékpapírok tulajdonszerzésének tisztaságáért, valamint a
Portfoliótulajdonos számára beszerzett és javára tartott értékpapírok tehermentességéért.
A BUDA-CASH a törvényi szabályozás és jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult dönteni
egyes befektetési eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó befektetési szolgáltatás
nyújtásáról.
8.

Elszámolási kötelezettség
A BUDA-CASH a Portfoliótulajdonos részére a lejárat, illetőleg a megszűnés napjára vonatkozóan, a 4.
pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a lejárat, illetőleg a megszűnés napján kell a Portfoliótulajdonos rendelkezésére bocsátani.

9. Hozam megállapítás és hozamfizetés
A portfolió hozama a portfolió lejáratkori értékének és induló értékének a különbözete. A lekötési idő alatt
elért hozam %-os mértékének megállapítása a következő képlet alapján történik:
Hp

=

Pl - P0
------------P0

x

365
------------N

ahol:
Hp :
Pl :
P0 :
N :

a portfolió hozamának mértéke
a portfolió lejáratkori értéke
a portfolió induló összege
a lekötés napjától a lejáratig tartó időszak napokban kifejezve

(Az eszközértékelés napjára vonatkozóan a BUDA-CASH elméleti hozamot állapít meg a fenti képlet
felhasználásával. Az elméleti hozam megállapítása a lejáratkori érték helyett az adott napi eszközérték
figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak mértékéhez semminemű
kötelezettség-vállalás nem fűződik.)
A BUDA-CASH felkészült szakembergárdájával, széleskörű értékpapír piaci ismereteivel ill. az
értékpapírpiacon megszerzett többéves tapasztalatával arra törekszik, hogy a portfolió kezelése során
biztosítsa a Portfoliótulajdonos javára az optimális hozam elérését.
A portfolió lekötési ideje alatt elért hozam a Portfoliótulajdonos és a BUDA-CASH között osztozkodás
tárgyát képezi. A kifizetésre kerülő hozam megállapítása a következő sávosan degresszív rendszer alapján
történik:
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Portfolió hozama (%)

Portfoliótulajdonos
(%)

hozamrésze

BUDA-CASH hozamrésze (%)

0 - BCPR

BCPR

0

BCPR -

az előző sáv + az
intervallum 60 %-a

az előző sáv + az
intervallum 40 %-a

(BCPR
= a szerződés megkötésekor érvényben lévő, a BUDA-CASH vezetősége által megállapított és
HIRDETMÉNY-ben közzétett hozamszint)
10. A BUDA-CASH díjazása
A BUDA-CASH-t a Megállapodás hatálya alá tartozó tranzakciókért, ügyletenként, az ügylet
árfolyamértékére vetített – a hatályos Üzletszabályzat mellékletét képező, mindenkori Díjtételek
mellékletben közzétett - forgalmi jutalék, valamint számlavezetési díj illeti meg. A forgalmi jutalék az ügylet
lebonyolítását követően, annak elszámolásával egyidejűleg terhelésre kerül a Portfoliótulajdonos számláján.
A 9. pont szerinti sávozás alapján, a BUDA-CASH-t a portfolió lejáratának napjától illeti meg a díjazás.
11. A portfolióba tartozó, a Portfoliótulajdonos tulajdonát képező eszközök, tőzsdei termékek
kölcsönzésének, terhelhetőségének szabályai
A BUDA-CASH a portfolióban lévő, a Portfoliótulajdonos tulajdonát képező eszközöket, tőzsdei termékeket
nem kölcsönzi más személyek számára, ugyanakkor az eszközök fedezetül szolgálhatnak a Portfoliótulajdonos
BUDA-CASH felé fennálló kötelezettségeinek.
12. A BUDA-CASH felelőssége
A BUDA-CASH a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható gondossággal
köteles eljárni a befektetési eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel összefüggő ügyletek
megkötése és lebonyolítása során.
A BUDA-CASH jelen megállapodásból fakadó felelőssége a portfolió aktuális eszközértékének felső
határáig terjed.
13. A megállapodás megszűnésének esetei
A megállapodás megszűnhet:
a lekötési idő elteltével,
a Portfoliótulajdonos általi rendes felmondással.
A megállapodást a Portfoliótulajdonos - 30 napos felmondási idővel - rendes felmondással megszűntetheti.
A rendes felmondást írásban, az erre a célra szolgáló Felmondó Levéllel kell közölni.
14. A megállapodás felmondással történő megszűntetése esetén követendő eljárás
Rendes felmondás esetén követendő eljárás:
A Felmondó Levél BUDA-CASH-nél történő érkeztetését követő 30. napon a portfolió Portfoliótulajdonost
megillető része a Portfoliótulajdonos részére - annak rendelkezése szerint - kifizetésre kerül. A 30. napon a
felek elszámolnak egymással, a 9. pontban rögzítettek alapulvételével.
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15. Egyéb rendelkezések
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.

_____________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/13/2 melléklet)

TREND EGYEDI PORTFOLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint Portfoliótulajdonos vagy Ügyfél, másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Portfoliókezelő vagy BUDA-CASH Zrt. között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. A Felek, fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
különbözet

Árfolyam-különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti

Pénzügyi eszközök:
a) átruházható értékpapírok;
b) pénzpiaci eszközök;
c) értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős ügyletek,
ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket;
d) határidős kamatlábügyletek;
e) kamat-, deviza- és tőkecsereügyletek;
f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott
termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket.
g) árutőzsdei termékek
Portfoliókezelő: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-043344 cégjegyzékszámon nyilvántartott
és az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096-2/1995 számú engedélye
alapján működő befektetési szolgáltató. A BUDA-CASH 1997. szeptember 16. óta a Befektető Védelmi
Alap (BEVA) tagja.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a BUDA-CASH a portfolió aktuális értékét tájékoztató jelleggel
megállapítja
Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv.
Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
Bruttó hozam: a portfolió bruttó záró értékének és nyitó értékének pozitív különbözete.
Portfolió érték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke – a mindenkori napi záró áron számítva csökkentve a portfoliót terhelő kötelezettségekkel, amely a portfoliótulajdonos portfoliójára
kiszámításra kerül
Portfolió nyitóértéke: a portfoliótulajdonos által befektetett pénzösszeg
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Portfoliókezelési időszak: a Portfoliótulajdonos által befektetett összeg rendelkezésre bocsátása
alapján meghatározott kezdő időponttól a lejáratig terjedő időszak.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott időpont.
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfoliótulajdonos: a vonatkozó megállapodásban ekként meghatározott, azonosított személy, aki a
Tpt. által meghatározott befektetőnek minősül.
Portfolió (bruttó) záró értéke: a portfoliókezelés megszűnése napján megállapított érték, mely a
portfoliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének összessége
Portfolió (nettó) záró értéke: a portfolió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11. pontjában
részletezett díjakkal, a Portfóliótulajdonos rendelkezése alapján történő megszűnés esetén pedig a 14.1.
pontban meghatározott költségekkel és kötbérrel.
Befektetési irányelvek:
Technikai alapú kereskedés: a piaci mozgások törvényszerűségein alapuló hatékony kereskedési
stratégia, amely az árfolyamváltozások technikai módszerekkel történő elemzésével segíti a befektetési
döntéseket.
2. A Megállapodás tárgya
A portfoliótulajdonos által a portfoliókezelésre átadott összeg: […],-Ft azaz …………………forint.
A Portfoliótulajdonos megbízza BUDA-CASH Zrt-t, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfoliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Megbízó nevében és helyett eljárjon a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak és költségek
megtérítése ellenében. A BUDA-CASH Zrt. a megbízást elfogadja.
A portfoliókezelési tevékenység során BUDA-CASH Zrt. a részére a portfoliótulajdonos által
portfoliókezelésre átadott összegből befektetés-állományt (portfoliót) alakít ki, a portfolió egyes
elemeit eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti, az
átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
Portfoliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
Felek rögzítik, hogy a portfoliókezelés keretében jellemzően az alábbi ügyletek, az alábbi pénzügyi
eszközökre hajthatók végre:
-

BUX határidős ügyletek,
Certifikátok, warrantok, CFD-k,
Egyéb érték- és árutőzsdei termékek - melyekre a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő
Részvénytárság mindenkor hatályos díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek -, amelyek a portfóliókezelés alapjául szolgáló technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
o valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei, DAX, Dow, S&P stb.)
o árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (arany, ezüst, kávé, kakaó,
olaj stb.) , illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott ügyletek,
o devizapárok

A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfoliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik. Az egyes
portfóliók összetevőit a Portfoliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A BUDA-CASH ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos befektetései,
amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból Portfoliókezelő ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap-befektetési jegy-,
valamint állampapír-állományt képezhet.
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A portfoliókezelő a portfoliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak befektetési jegyet, illetve
állampapírt vásárol, amely állomány a portfolió részét képezi, és amelyet portfoliókezelő a befektethető
összeg növelése érdekében fedezetként használ fel. Portfoliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel
a portfoliókezelés során végrehajtott ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfoliókezelési szabályok
Portfolió tulajdonos jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad a
portfoliókezelő részére, hogy a portfoliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben és a
jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon - de mindenkor a megbízó érdekében ill. a
működési szabályzatnak megfelelően - saját belátása szerint alakítson ki befektetési állományt és azt
kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfoliókezelési megbízás alapján a portfoliókezelő önállóan rendelkezik
a Portfoliótulajdonos által portfoliókezelésbe adott portfolióval, önállóan végzi a portfolió ki- és
átalakítását. Megbízónak a portfolió ki- és átalakítására vonatkozóan jelen szerződés hatálya alatt
rendelkezési joga nincsen.
Felek rögzítik, hogy a BUDA-CASH Zrt. az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb
érvényesítése érdekében a TREND portfolió-kezelési szerződést megkötő Portfoliótulajdonosok
esetében a befektetési eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a Portfoliótulajdonosok javára
összesítetten jár el. Portfoliótulajdonos az összesített eljáráshoz jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul.
Portfoliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a BUDA-CASH Zrt. által egyenlő elbánás
elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített eljárás
keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra és befektetési eszközök az
egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában kerülnek szétosztásra a
Portfoliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás és
kezelés sérelmével, melyre tekintettel a BUDA-CASH Zrt. biztosítja, hogy a Portfoliótulajdonos javára
nyilvántartott befektetési eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban kimutatható legyen.
4. A portfolió értéke
A portfolió nyitó értéke a Portfoliótulajdonos vonatkozásában a Portfoliótulajdonos által befektetett
pénzösszeg .
A Portfoliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek 100.000,-Ft-tal maradék nélkül oszthatónak
kell lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális összege: 500.000,-Ft.
5. A portfoliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfoliókezelés időtartama egy év. A portfoliókezelési időszak fix időpontokban,
minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi
kezdetét. A portfoliótulajdonos részére a portfoliókezelés tárgyhavi megkezdésének feltétele, hogy a
befektetett pénzösszeg a BUDA-CASH Zrt-nél megnyitott ügyfélszámlán a tárgyhó 15 napjáig
jóváírásra kerüljön. A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon portfoliótulajdonosok esetén
alkalmazható, akik portfoliójának kezelése azonos időtartamra, azonos kezdő időpontban indul.
Portfoliókezelési időszak tervezett kezdete (év és hónap):……………………………………………….
Abban az esetben, ha a Portfoliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg eléri az 50 M Ft-ot, a
portfoliókezelési időszak kezdete vonatkozásában Felek eltérően megállapodhatnak.
A portfoliókezelési időszak kezdete ( 50 M Ft-ot elérő befektetett pénzösszeg és a Felek eltérő
megállapodás esetén) :……………………év………hó ……..nap
A portfoliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban meghatározott
esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
A portfoliókezelési időszak elteltével Felek a jelen szerződés feltételeinek változatlanul hagyásával
újabb egy éves lejáratú portfoliókezelési időszak teljesítésében állapodhatnak meg, illetve ha sem a
Portfoliótulajdonos, sem pedig a Portfoliókezelő legkésőbb a lejáratot megelőző 15. napig nem jelzi
Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 209/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

megszüntetési igényét, a Portfoliókezelő vélelmezi a portfoliókezelési időszaknak egy évig történő
meghosszabbítását. A meghosszabbított portfólió induló összege a hozammal módosult eredeti induló
tőke (negatív hozam esetén is), azzal a megkötéssel, hogy a meghosszabbított portfólió kezelése
megkezdésének is feltétele, hogy az induló összegre nézve teljesüljenek a 4. pontban meghatározott
feltételek. A portfoliókezelés ennek megfelelően a rendelkezésre álló pénzösszeg 500.000,-Ft-ot elérő és
100.000,-Ft-tal maradék nélkül osztható része tekintetében folytatódik, illetőleg a portfoliókezelés
folytatásához a portfoliótulajdonos szükség szerint köteles a befektetett összeget legalább 500.000,-Ft-ra
kiegészíteni. A kiegészítést úgy kell teljesíteni, hogy az annak megfelelő pénzösszeg a
portfoliókezelőnél legkésőbb a lejárat – a hónap 15. napja – időpontját követő 3. munkanapig jóváírásra
kerüljön.
6. A Portfoliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1.A Portfoliókezelő kötelezettségei
A Portfoliókezelő a szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés szerinti
portfoliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól elvárható gondossággal a Megbízó
érdekeinek legmesszemenőbb figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása
érdekében.
A Portfoliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfolió kialakítása és átalakítása során a
Portfoliókezelő kizárólag a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatokban (BSZ-15/13/3. mellékletek)
megjelölt kockázattal járnak.
6.1.1.Rendszeres tájékoztatási kötelezettség
A Portfoliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel ad tájékoztatást a
portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
□ a portfolió jelentéskori összetételét,
□ a portfolió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a befektetett összeghez
képest; az értékelés az értékelést megelőző napi záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:
Portfoliókezelő köteles a portfolió értékének 20%-os csökkenése esetén erről a Portfoliótulajdonost
haladéktalanul tájékoztatni. Portfoliótulajdonos köteles a tájékoztatás közlésétől számított 2
munkanapon belül nyilatkozni arról, hogy kéri-e portfoliójának megszüntetését. Amennyiben
Portfoliótulajdonos ezen határidőn belül a portfolió megszüntetését kéri, a Portfoliókezelő a 14.1.
szerinti visszatartással nem élhet. A nyilatkozat elmulasztása esetén a Portfoliókezelő nem szünteti meg
a portfoliót.
Felek rögzítik, hogy a tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfoliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő adatszolgáltatás
tekintendő. Ha az adatszolgáltatás Portfoliótulajdonos által választott módja a fax vagy e-mail, a közlés
időpontja a fax vagy az e-mail elküldésének napja. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén a közlés a
tájékoztatás kézbesítésével történik meg, melyre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó
szabályok irányadók.
6.1.3. Rendkívüli adatszolgáltatás:
A Portfoliótulajdonos írásos kérésére a Portfoliókezelő köteles a portfolióval összefüggésben a 6.1.1.
pont szerinti tájékoztatást átadni. A rendkívüli adatszolgáltatásért a Portfoliótulajdonos köteles
költségtérítést teljesíteni a Portfoliókezelő Üzletszabályzata alapján.
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A tájékoztatást és az adatszolgáltatást a Portfoliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb
tudása szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve pozitív vagy
negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
6.2. A Portfoliókezelő jogai
A Portfoliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást ismeri, arról a
portfoliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően, részletes tájékoztatást kapott. Portfoliótulajdonos
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Portfoliókezelő a portfoliót technikai alapon kezelje.
Portfoliótulajdonos ismételten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Portfoliókezelő a jelen TREND
portfoliókezelési szerződést megkötő ügyfelek megbízásait összevontan kezelje és hajtsa végre a 3. pont
rendelkezései szerint.
A Portfoliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt, igénybe venni. A
közreműködőért a Portfoliókezelő úgy felel mintha a rábízott ügyet saját maga látta volna el.
7. A Portfoliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfoliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle elvárható
együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfoliótulajdonos a portfoliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles megfizetni.
8. Portfoliókezelés, számlavezetés
A BUDA-CASH Zrt. a Portfoliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfoliótulajdonost megillető befektetési elemek
forintértékét.
A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfolió-kezelés időtartama alatt
tájékoztató jellegű, a Portfoliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok forintértékével nem
rendelkezhet.
A BUDA-CASH Zrt. szavatol az általa beszerzett befektetési eszközök per igény- és
tehermentességéért.
A BUDA-CASH Zrt. a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult dönteni egyes
befektetési eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó befektetési szolgáltatás
nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A BUDA-CASH a Portfoliótulajdonos részére a portfoliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a 10.
pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfoliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfolió bruttó hozama a portfolió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %-os mértékének megállapítása a következő
képlet alapján történik:
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a portfolió bruttó hozamának mértéke
a portfolió bruttó záróértéke
a portfolió nyitó értéke
a portfoliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak napokban kifejezve

A Portfolióértékelés napjára vonatkozóan a Portfoliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
befektetési eszközök piaci értékének figyelembevételével ill. a fenti képlet felhasználásával. Az elméleti
hozam megállapítása a portfolió bruttó záróértéke helyett az adott napi Portfolióérték figyelembe
vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak mértékéhez semminemű kötelezettségvállalás nem fűződik.
A portfoliókezelés során elért hozam a Portfoliótulajdonos és a Portfoliókezelő között osztozkodás
tárgyát képezi.
A Portfoliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfoliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig a portfolió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfoliókezelő díjazása
11.1. Portfoliókezelő a portfolió kezeléséért külön díjazást nem számít fel
Portfoliókezelő a portfoliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós díjra jogosult, melynek alapja
és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben meghatározott.
Portfoliókezelő a tranzakciós díjat a portfolió terhére az ügylet megkötésével egyidejűleg érvényesíti.
11.2. Portfoliókezelő a portfoliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult, amennyiben lekötési idő alatt
elért éves átlagos bruttó hozam a portfoliókezelés kezdetekor a Buda-Cash Zrt. Üzletszabályzatának
Díjtételeiben %-os mértékben meghatározott referencia hozamot - amely jelenleg ….% - meghaladja. A sikerdíj
a fentiekben meghatározott hozamok különbözetének 20 %-a + Áfa. A sikerdíjat a Portfoliókezelő jogosult az
elszámolás során érvényesíteni.

12. A portfoliókezelő felelőssége
A Portfoliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a befektetési eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel
összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása során.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Portfoliókezelő sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem
vállal.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a portfoliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem
terhelhetőek, azokat a portfoliókezelő kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés megszűnésének esetei
A szerződés megszűnhet:
 a portfoliókezelési időszak lejártával,
 a Portfoliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,
 a Portfoliótulajdonos megszüntetésre irányuló rendelkezésével.
A Portfoliótulajdonost a rendkívüli felmondási joga az alábbi esetekben illeti meg:
 a Portfoliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti;
 a Portfoliókezelő ellen a csőd- vagy a felszámolási eljárást elrendelik;
 a Portfoliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki felróható
módon nem teljesíti.
Az rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfoliótulajdonos köteles
részletesen megindokolni.
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A megállapodás megszűnik, amennyiben a Portfoliótulajdonos 90 napon belül jelen szerződés 5. pontja
szerint nem bocsát rendelkezésre befektetett pénzösszeget.

14. A szerződés megszüntetése esetén követendő eljárás
14.1. A Portfóliótulajdonos megszüntetésre irányuló rendelkezése esetén irányadó
kikötések:
14.1.1. A portfóliókezelés határozott időtartamára tekintettel a Felek kölcsönösen kifejezik azon szándékukat,
hogy ezen időtartamra vonatkozóan kívánnak a portfoliókezelés tekintetében együttműködni egymással. Ebből
következően a Portfóliókezelő azon lényeges előfeltétel teljesülésével vállalja a portfoliókezelést, hogy ezen
időtartam alatt nyújtja a Portfóliótulajdonos számára a portfoliókezelési szolgáltatást. Mindazonáltal a
Portfóliótulajdonos kéri azon lehetőség biztosítását is, hogy erre vonatkozó rendelkezése alapján megszüntetésre
kerüljön a portfoliókezelési jogviszony.
14.1.2. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a Portfóliótulajdonos jogosult a futamidő alatt
bármikor írásban a portfóliókezelés megszüntetéséről rendelkezni. Ebben az esetben
a.

a Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos rendelkezésének kézhezvételétől számított 6 banki napon belül a
portfóliót értékesíti, és a Portfóliótulajdonos részére a Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti;

b.

a Portfóliókezelő jogosult a 11.1. pontban meghatározott költségeket levonni;

c.

a Portfóliótulajdonos köteles a Portfóliókezelőnek kötbért fizetni; a kötbér alapja a portfolió nyitó
értékéhez képest elért pozitív bruttó hozam (függetlenül e hozam mértékétől); a kötbér mértéke az elért
pozitív bruttó hozam 50 %-a.

14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
Rendkívüli felmondás csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha - a 13. pontban írt
esetekben - írásban, a Portfoliótulajdonos indoklásával került átadásra a Portfoliókezelő részére. Ha a
rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a portfoliókezelő a felmondási nyilatkozat kézhez vételétől
számított 6 munkanapon belül köteles a portfoliónak a felmondás kézhezvételének napjára számított
Portfolióérték alapján a Portfoliótulajdonost megillető összeget a Portfoliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfoliótulajdonos köteles a 14.1. pontban
meghatározott költségeketés kötbért megfizetni, valamint a jogellenes felmondással okozott kárt
megtéríteni.

15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen BUDA-CASH
működését érintő jogszabályi változás, BÁT, BÉT, KELER, MNB tevékenységét érintő, illetve
befolyásoló jogszabályi változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a BUDA-CASH jogosult
egyoldalúan is, de a Portfoliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat átvezetni jelen
szerződésen.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a
Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti,
hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon,
valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és
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mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is –
megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja..
Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön
megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő
jogvitában.
Felek fenti szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és közös értelmezést
követően jóváhagyóan aláírják.

Kelt.:

_______________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/13/3 a melléklet)

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT (A TREND EGYEDI
PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS ÉS A TREND EXTRA EGYEDI
PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS ELEMEKÉNT HASZNÁLT ACCESS PP
DEPOSIT ALAPHOZ)

Tudomásom van arról, hogy a Trend Egyedi Portfoliókezelési Szerződés és a Trend Extra Egyedi
Portfoliókezelési Szerződés egyik fontos elemét képező ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap
befektetési jegyeinek vásárlásakor felmerülhet a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a BUDA-CASH
Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem
a szerződés megkötésekor.

Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok (általános)
Az infláció növekedése, a kamatpolitika kedvezőtlen változása közvetlenül érintheti az Alapok kötvényeinek
árfolyamát. Az adott állam költségvetési deficitje, külkereskedelmi mérlegének passzívuma, GDP növekedési
ütemének lassulása ugyancsak negatív hatással lehet az Alapok portfoliójában tartott értékpapírok árfolyamára.
A jogszabályi változások esetén az Alapok befektetési politikájának megváltoztatására kényszerülhet. Az Alap
által kibocsátott befektetési jegyek tulajdonosaira negatívan hathat továbbá a személyi jövedelemadózás
befektetések jövedelmére vonatkozó rendelkezéseinek változása.

Értékelésből eredő kockázat (általános)
Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait,
hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő befektetések aktuális piaci értékeket.
Előfordulhat azonban, hogy egyes értékpapírok nyilvános árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az
eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltséget mutathatnak.

Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok (általános)
Az Alap likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A bankbetétek kockázata abban
rejlik, hogy a betétet elfogadó bank fizetésképtelenné válhat, amely esetben a betét megtérülése bizonytalan. Az
Alap betéteire nem vonatkozik állami garancia. Az állampapírok esetében elhanyagolható a vissza nem fizetés
kockázata. Az állampapírok lejárat előtti eladásakor az Alap kockázata az eladási árfolyam bizonytalansága.

Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat (általános)
Tekintetbe kell venni, hogy az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen fizetésképtelenség állhat be, és nem
tudja teljesíteni kötelezettségét.

Likviditási kockázat (általános)
A nyíltvégű befektetési alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármely napon visszaválthatók a
forgalmazási helyeken. Ez megfelelő likviditást igényel. Előfordulhat olyan szélsőséges eset is, hogy a
nagyarányú visszaváltások miatt az Alap eszközeinek esetlegesen kedvezőtlen időpontbéli kényszerértékesítése
válhat szükségessé.

A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (általános)
A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazását az Alapkezelő kizárólag
elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan
tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha:
az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több mint tíz százalékára
vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy
a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak.
A forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével, vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul folytatni kell.
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A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap megszüntetését, illetve
beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza.

Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása (általános)
Az Alap működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, hogy a nagyarányú visszaváltások
következtében az Alap tőkéje oly mértékben csökken, hogy szükségessé válik az Alap megszüntetése, illetve
határozott futamidejűvé alakítása.

Határidős ügyletek kockázata (általános)
A kockázatfedezeti célból megkötött – az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix hozamot biztosító határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci változások függvényében veszteséget mutathat.

Befektetési jegyek forgalmazása (általános)
Az alapkezelő - a forgalmazó útján - a nyilvános nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyekre a
pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni és ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven
forgalmazási napon belül teljesíteni. Értékpapíralap esetén a befektetési jegy visszaváltásakor figyelembe vett
nettó eszközérték legfeljebb a visszaváltási igény bejelentését követő harmadik forgalmazási napon érvényes
nettó eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe vett nettó eszközérték megállapítását és a kifizetés napját
az alap kezelési szabályzata tartalmazza.

Állampapír illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat (elsősorban Access PP Deposit
Alap)
A magyar gazdaság helyzete fokozatosan javul, ez lefelé szorítja az általános kamatszintet, amely alól a
befektetési alapok sem vonhatják ki magukat. Így az alapok által elért hozamok várhatóan csökkenő tendenciát
fognak mutatni.

Kelt.: …………………………….

……………………………………….
Ügyfél
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(BSZ-15/13/3 b melléklet)

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT (A TREND EGYEDI
PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉSHEZ, A TREND EXTRA EGYEDI
PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURO-TREND EGYEDI
PORTFOLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURO-TREND EXTRA EGYEDI
PORTFOLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉSHEZ)
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség
kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott
pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy
elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása
érdekében a Portfoliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
Portfoliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi
értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. A származékos
ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy értékű nyitott pozíciók
árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a
külföldi tőzsdék a BÉT-től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak felfüggesztési
limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során is, a teljes
értékét. Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a Portfoliókezelő által bevitt
stop-loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék-fizetés, stb.). Az
ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező veszteségek
szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben megváltozhat, vagy
megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való kivezetése,
kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság, esetlegesen
kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése következhet be. Ilyen
esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei lehetnek. A
Portfoliókezelő nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi bíróságok előtt,
így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy részvény ára
korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz meghaladhatja az
elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek során eladott
részvények fedezetét, jogosult azt bármikor visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a
kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek
árán is. Portfoliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó
a Portfoliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében
szenved el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy
megtévesztő szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát
garantálni nem lehet. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén
Portfoliókezelő megkísérli a pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú
opcióval zárni, amennyiben ez tőle független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac,
árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes irányú, azonos lejáratú forward ügylet
megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi időpontban a piaci feltételek
rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását. Az ebből fakadó
veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Portfoliókezelőt nem terheli felelősség
semminemű olyan veszteségért, amit a Portfoliótulajdonos a Portfoliókezelő alkalmazottjának
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megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy azok
jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történtek.
Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi részvény,
áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek, valamint az opciós
származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű, írásos
megállapodás a felek között nem született - Portfoliókezelőtől vagy annak alkalmazottjától
semmilyen tőke-, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem kaptam. Tudomásul
veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a
tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind
pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló
információkat tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett
befektetési alapok kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit,
hirdetményeit, továbbá az Európai Értékpapír-piaci Hatóság befektetési útmutatóját.
Kelt.: …………………………….

……………………………………….
Ügyfél
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(BSZ-15/13/4 melléklet)
TREND EXTRA EGYEDI PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint Portfóliótulajdonos vagy Ügyfél, másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámlaszám:
Értékpapírszámla szám:
mint Portfóliókezelő vagy BUDA-CASH Zrt. között,
az alábbi feltételekkel:
1. A Felek, fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam-különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti különbözet
Pénzügyi eszközök:
a) átruházható értékpapírok;
b) pénzpiaci eszközök;
c) értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős ügyletek,
ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket;
d) határidős kamatlábügyletek;
e) kamat-, deviza- és tőkecsereügyletek;
f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott
termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket.
g) árutőzsdei termékek
Portfóliókezelő: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-043344 cégjegyzékszámon nyilvántartott
és az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096-2/1995 számú engedélye
alapján működő pénzügyi szolgáltató. A Portfóliókezelő 1997. szeptember 16. óta a Befektető Védelmi
Alap (BEVA) tagja.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét tájékoztató
jelleggel megállapítja
Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
Bruttó hozam: a portfólió záró értékének és nyitó értékének pozitív különbözete
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke – a mindenkori napi záróáron számítva –
csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely a portfóliótulajdonos portfóliójára
kiszámításra kerül
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Portfólió nyitóértéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg
Portfóliókezelési időszak: a Portfóliótulajdonos által befektetett összeg rendelkezésre bocsátása
alapján meghatározott kezdő időponttól a lejáratig terjedő időszak, amely 1, 3, illetve 5 év lehet.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott időpont.
A portfoliókezelés záró időpontja: A portfoliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfóliótulajdonos: a vonatkozó megállapodásban ekként meghatározott, azonosított személy, aki a
Tpt. által meghatározott befektetőnek minősül
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely a
portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének összessége
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11. pontjában
részletezett díjakkal, a Portfóliótulajdonos rendelkezése alapján történő megszűnés esetén pedig a 14.1.
pontban meghatározott költségekkel és kötbérrel.
Befektetési irányelvek: technikai alapú kereskedés: a piaci mozgások törvényszerűségein alapuló
hatékony kereskedési stratégia, amely az árfolyamváltozások technikai módszerekkel történő
elemzésével segíti a pénzügyi döntéseket.
2. A Megállapodás tárgya
A portfóliótulajdonos által a portfóliókezelésre átadott összeg: […],-Ft azaz …………………forint.
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak és költségek
megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés-állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes elemeit
eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti, az átvett eszközök
értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a Portfóliótulajdonos javára
optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
Felek rögzítik, hogy a portfóliókezelés keretében jellemzően az alábbi ügyletek, az alábbi pénzügyi
eszközökre hajthatók végre:




BUX határidős ügyletek,
Certifikátok, warrantok, CFD-k,
Egyéb érték- és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául szolgáló
technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow Jones
stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany, ezüst,
kávé, kakaó, olaj stb.) , illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott ügyletek,
 devizapárok

A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik. Az egyes
portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 220/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból a Portfóliókezelő pénzpiaci típusú befektetési jegy-, valamint állampapír-állományt
képezhet.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak befektetési jegyet, illetve
állampapírt vásárol, amely állomány a portfólió részét képezi, és amelyet Portfóliókezelő a befektethető
összeg növelése érdekében fedezetként használ fel. Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a
portfóliókezelés során végrehajtott ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad Portfóliókezelő
részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben és a jogszabályokban
meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési
szabályzatnak megfelelően – saját belátása szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan rendelkezik a
Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a portfólió ki- és átalakítását.
Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki- és átalakítására vonatkozóan jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési
joga nincs.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb érvényesítése
érdekében a TREND EXTRA portfóliókezelési szerződést megkötő portfóliótulajdonosok esetében a
pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el.
Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő elbánás elve
biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített eljárás keretében az
ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi eszközök az egyenlő elbánás
elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok
között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás és kezelés
sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos javára nyilvántartott
pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban kimutatható legyen.
4. A portfólió értéke
A portfólió nyitó értéke a Portfóliótulajdonos vonatkozásában a Portfóliótulajdonos által befektetett
pénzösszeg.
A Portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek 100.000,-Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie
azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális összege: 500.000,-Ft.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – egy, három, vagy öt év
lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy az
a.

hároméves

b.

ötéves
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portfóliókezelési időtartamot választja1.
A portfóliókezelésre átadott összeg átvezetését

2

a.

ügyfélszámlámról

b.

…………. évben nyitott Tartós Befektetési Számlámról kérem. 2

A választott formát aláhúzással kell jelölni.

Tudomásul veszem, hogy a b) pont választásakor, ötéves portfóliókezelési időtartam esetén kizárólag tárgyévben
nyitott Tartós Befektetési Számláról történhet átvezetés.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de legkésőbb az azt
követő 3. munkanapon veszi kezdetét. A Portfóliótulajdonos részére a Portfóliókezelő a portfóliókezelést a
tárgyhónapban kizárólag abban az esetben kezdi meg, ha a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a
tárgyhónap 15. napjáig a Portfóliókezelőnél megnyitott ügyfélszámláján jóváírásra kerül. A 3. pontban körülírt
összesített eljárás azon portfoliótulajdonosok esetén alkalmazható, akik portfoliójának kezelése azonos
időtartamra, azonos kezdő időpontban indul.
Portfoliókezelési időszak tervezett kezdete (év és hónap):……………………………………………….
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg eléri az 50.000.000,-Ft-ot, a
portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a felek a fentiektől eltérően is megállapodhatnak. A
portfóliókezelési időszak kezdete (50.000.000,-Ft-ot elérő befektetett pénzösszeg és a felek eltérő megállapodása
esetén):
[…] év […] hó […] nap
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban meghatározott esetekben
és feltételekkel szüntethetik meg.
A portfóliókezelési időszak elteltével Felek a jelen szerződés feltételeinek változatlanul hagyásával újabb egy
éves lejáratú portfóliókezelési időszak teljesítésében állapodhatnak meg, illetve, ha sem a Portfóliótulajdonos,
sem pedig a Portfóliókezelő legkésőbb a lejáratot megelőző 15. napig nem jelzi megszüntetési igényét, a
Portfóliókezelő vélelmezi a portfóliókezelési időszaknak egy évvel történő meghosszabbítását. A felek az
egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a fentiek szerinti meghosszabbodás időtartama az 1, 3 és 5 éves
futamidejű portfoliókezelés esetén egyaránt egy év. A meghosszabbított portfólió induló összege a hozammal
módosult eredeti induló tőke (negatív hozam esetén is), azzal a megkötéssel, hogy a meghosszabbított portfólió
kezelése megkezdésének is feltétele, hogy az induló összegre nézve teljesüljenek a 4. pontban meghatározott
feltételek. A portfoliókezelés ennek megfelelően a rendelkezésre álló pénzösszeg 500.000,-Ft-ot elérő és
100.000,-Ft-tal maradék nélkül osztható része tekintetében folytatódik, illetőleg a portfoliókezelés folytatásához
a portfoliótulajdonos szükség szerint köteles a befektetett összeget legalább 500.000,-Ft-ra kiegészíteni. A
kiegészítést úgy kell teljesíteni, hogy az annak megfelelő pénzösszeg a portfoliókezelőnél legkésőbb a lejárat – a
hónap 15. napja – időpontját követő 3. munkanapig jóváírásra kerüljön.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei

1
2

A választott futamidőt aláhúzással kell jelölni.
A választott futamidőt aláhúzással kell jelölni.
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A Portfóliókezelő a jelen szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés szerinti portfóliókezelési
tevékenység során a befektetési szolgáltatótól elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek
legmesszemenőbb figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során Portfóliókezelő kizárólag
a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező
kockázatfeltáró nyilatkozatokban (BSZ-15/13/3. mellékletek) megjelölt kockázattal járnak.
6.1.1.Rendszeres tájékoztatási kötelezettség
A Portfoliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel ad tájékoztatást a portfólió
jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:



a portfólió jelentéskori összetételét,
a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a befektetett összeghez képest; az
értékelés az értékelést megelőző napi záróárakon történik.

6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:
Portfóliókezelő köteles a Portfóliótulajdonost haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a portfólió értéke a portfólió
nyitóértékének 80 %-ára csökken.
Felek rögzítik, hogy a tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő adatszolgáltatás tekintendő. Ha
az adatszolgáltatás Portfóliótulajdonos által választott módja a fax vagy e-mail, a közlés időpontja a fax, vagy az
e-mail elküldésének napja. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén a közlés a tájékoztatás kézbesítésével
történik meg, melyre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó szabályok irányadók.
6.1.3. Rendkívüli adatszolgáltatás:
A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a Portfóliókezelő a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni. A rendkívüli adatszolgáltatásért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést teljesíteni a
Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást és adatszolgáltatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása szerint
készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve pozitív vagy negatív kimeneteléért
azonban semminemű felelősséget nem vállal.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást ismeri, arról a
Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje. Portfóliótulajdonos
ismételten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Portfóliókezelő a jelen TREND EXTRA portfóliókezelési szerződést
megkötő ügyfelek megbízásait összevontan kezelje és hajtsa végre, a 3. pont rendelkezései szerint.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe venni. A
közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle elvárható együttműködő
magatartást tanúsítani köteles.
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7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles megfizetni.
8. Portfóliókezelés, számlavezetés
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen szerződés hatálya alá
tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési elemek forintértékét.
A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfólió-kezelés időtartama alatt tájékoztató jellegű, a
Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok forintértékével nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény- és tehermentességéért.
A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult dönteni egyes pénzügyi eszközök
vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfoliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a 10. pontban írt
módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére bocsátani.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív különbözete. A lekötési
idő alatt elért éves átlagos hozam %-os mértékének megállapítása a következő képlet alapján történik:
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a portfólió bruttó hozamának mértéke
a portfólió bruttó záróértéke
a portfólió nyitó értéke
a portfoliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak napokban kifejezve

A Portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a pénzügyi eszközök
piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával. Az elméleti hozam megállapítása a
portfolió záróértéke helyett az adott napi portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam
tájékoztató jellegű, annak mértékéhez semminemű kötelezettség-vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között osztozkodás tárgyát
képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfoliókezelés zárónapját követő 6.. munkanapig, a
portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön díjazást nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós díjra jogosult, melynek
alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben meghatározott
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Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével egyidejűleg érvényesíti.
11.2. Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult, amennyiben a portfóliókezelés
során elért éves átlagos bruttó hozam a portfoliókezelés kezdetekor a Buda-Cash Zrt. Üzletszabályzatának
Díjtételeiben %-os mértékben meghatározott referencia hozamot - amely jelenleg ….% - meghaladja. A sikerdíj
a fentiekben meghatározott hozamok különbözetének 20 %-a + Áfa. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az
elszámolás során érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható gondossággal
köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel összefüggő ügyletek megkötése
és lebonyolítása során.
Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a
Portfóliókezelő kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés megszűnésének esetei
A szerződés megszűnhet:




a portfóliókezelési időszak lejártával,
a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,
a Portfóliótulajdonos megszüntetésre irányuló rendelkezésével.

A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi három esetben illeti meg,:




a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti;
a Portfóliókezelő ellen a csőd- vagy a felszámolási eljárást elrendelik;
a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki felróható módon nem
teljesíti.

A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles részletesen
megindokolni.
A megállapodás megszűnik, amennyiben a Portfóliótulajdonos 90 napon belül jelen szerződés 5. pontja szerint
nem bocsát rendelkezésre befektetett pénzösszeget.
14. A szerződés megszüntetése esetén követendő eljárás
14.1. A Portfóliótulajdonos megszüntetésre irányuló rendelkezése esetén irányadó kikötések:
14.1.1. A portfóliókezelés határozott időtartamára tekintettel a Felek kölcsönösen kifejezik azon szándékukat,
hogy ezen időtartamra vonatkozóan kívánnak a portfoliókezelés tekintetében együttműködni egymással. Ebből
következően a Portfóliókezelő azon lényeges előfeltétel teljesülésével vállalja a portfoliókezelést, hogy ezen
időtartam alatt nyújtja a Portfóliótulajdonos számára a portfoliókezelési szolgáltatást. Mindazonáltal a
Portfóliótulajdonos kéri azon lehetőség biztosítását is, hogy erre vonatkozó rendelkezése alapján megszüntetésre
kerüljön a portfoliókezelési jogviszony.
14.1.2. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a Portfóliótulajdonos jogosult a futamidő alatt
bármikor írásban a portfóliókezelés megszüntetéséről rendelkezni. Ebben az esetben
a.

a Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos rendelkezésének kézhezvételétől számított 6 banki napon belül a
portfóliót értékesíti, és a Portfóliótulajdonos részére a Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti;
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b.

a Portfóliókezelő jogosult a 11.1. pontban meghatározott költségeket levonni;

c.

a Portfóliótulajdonos köteles a Portfóliókezelőnek kötbért fizetni; a kötbér alapja a portfólió nyitó
értéke, valamint az elért pozitív bruttó hozam, mértéke pedig



hároméves futamidő esetén portfólió nyitó értékének 5 %-a + az elért pozitív bruttó hozam 50
%-a,
ötéves futamidő esetén portfólió nyitó értékének 7 %-a + az elért pozitív bruttó hozam 50 %-a.

14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt esetekben – írásban, a
Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás
tartalmilag megfelelő, abban az esetben a Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat kézhez vételétől számított 6
munkanapon belül köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték alapján a
Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfoliótulajdonos köteles a 14.1. pontban meghatározott
költségeket és kötbért megfizetni, valamint a jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését érintő jogszabályi
változás, a BÁT, a BÉT, a KELER, az MNB tevékenységét érintő, illetve befolyásoló jogszabályi változás, vagy
intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő jogosult egyoldalúan is, de a Portfóliótulajdonos előzetes
értesítése mellett változásokat átvezetni jelen szerződésen.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Felek fenti szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és közös értelmezést követően,
jóváhagyólag aláírják.
Kelt.: […].

________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/13/5 melléklet)
EURO-TREND EGYEDI PORTFOLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint Portfoliótulajdonos vagy Ügyfél,, másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Portfoliókezelő vagy BUDA-CASH Zrt. között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. A Felek, fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam-különbözet: a pozíció nyitása és az adott piaci ár közötti különbözet
Pénzügyi eszközök:
a) átruházható értékpapírok;
b) pénzpiaci eszközök;
c) értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős ügyletek,
ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket;
d) határidős kamatlábügyletek;
e) kamat-, deviza- és tőkecsereügyletek;
f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott
termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket.
g) árutőzsdei termékek
Portfóliókezelő: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-043344 cégjegyzékszámon nyilvántartott
és az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096-2/1995 számú engedélye
alapján működő befektetési szolgáltató. A BUDA-CASH 1997. szeptember 16. óta a Befektető Védelmi
Alap (BEVA) tagja.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a BUDA-CASH a portfolió aktuális értékét tájékoztató jelleggel
megállapítja
Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv.
Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
Bruttó hozam: a portfolió záró értékének és nyitó értékének pozitív különbözete.
Portfolió érték: a portfolióban szereplő befektetési eszközök értéke – a mindenkori napi záró áron
számítva - csökkentve a portfoliót terhelő kötelezettségekkel, amely a portfoliótulajdonos portfoliójára
kiszámításra kerül.
Portfolió nyitóértéke: a portfoliótulajdonos által befektetett pénzösszeg
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Portfoliókezelési időszak: a Portfoliótulajdonos által befektetett összeg rendelkezésre bocsátása
alapján meghatározott kezdő időponttól a lejáratig terjedő időszak
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott időpont.
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfoliótulajdonos: a vonatkozó megállapodásban ekként meghatározott, azonosított személy, aki a
Tpt. által meghatározott befektetőnek minősül.
Portfolió (bruttó) záró értéke: a portfoliókezelés megszűnése napján megállapított érték, mely a
portfoliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének összessége
Portfolió (nettó) záró értéke: a portfolió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11. pontjában
részletezett díjakkal, a Portfóliótulajdonos rendelkezése alapján történő megszűnés esetén pedig a 14.1.
pontban meghatározott költségekkel és kötbérrel.
Befektetési irányelvek:
Technikai alapú kereskedés: a piaci mozgások törvényszerűségein alapuló hatékony kereskedési
stratégia, amely az árfolyamváltozások technikai módszerekkel történő elemzésével segíti a befektetési
döntéseket.
2. A Megállapodás tárgya
A portfoliótulajdonos által a portfoliókezelésre átadott összeg: […] EUR, azaz […] euró.
A Portfoliótulajdonos megbízza a Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfoliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Megbízó nevében és helyett eljárjon a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak és költségek
megtérítése ellenében.
A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfoliókezelési tevékenység során Portfóliókezelő a részére a portfoliótulajdonos által
portfoliókezelésre átadott összegből befektetés-állományt (portfoliót) alakít ki, a portfolió egyes
elemeit eladja, illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti, az
átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli, a
Portfoliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
Felek rögzítik, hogy a portfoliókezelés keretében jellemzően az alábbi ügyletek, az alábbi befektetési
eszközökre hajtható végre:
o
o

Certifikátok, warrantok, CFD-k,
Egyéb érték- és árutőzsdei termékek – melyekre a BUDA-CASH mindenkor hatályos
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfólió-kezelés alapjául szolgáló
technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
a. valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei, DAX, Dow, S&P stb.)
b. árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (arany, ezüst,
kávé, kakaó, olaj stb.) , illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott ügyletek,
c. devizapárok.

A portfólió összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik. Az
egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A BUDA-CASH ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
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Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból a Portfóliókezelő euró alapú pénzpiaci típusú befektetési jegy-, valamint állampapírállományt képezhet. Portfóliókezelő a portfoliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak euró
alapú befektetési jegyet, illetve állampapírt vásárol, amely a portfolió részét képezi, és amelyet
Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel. Portfóliókezelő
ugyancsak fedezetként használja fel a portfoliókezelés során végrehajtott ügyletek pénzügyi eredményét
is.
3. Általános portfoliókezelési szabályok
Portfoliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad
Portfóliókezelő részére, hogy a portfoliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben és a
jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a megbízó érdekében ill. a
működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása szerint alakítson ki befektetési állományt és azt
kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfoliókezelési megbízás alapján Portfóliókezelő önállóan rendelkezik a
Portfoliótulajdonos által portfoliókezelésbe adott portfolióval, önállóan végzi a portfolió ki- és
átalakítását. Megbízónak a portfolió ki- és átalakítására vonatkozóan jelen szerződés hatálya alatt
rendelkezési joga nincsen.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb érvényesítése
érdekében a TREND portfolió-kezelési szerződést megkötő Portfoliótulajdonosok esetében a befektetési
eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a Portfoliótulajdonosok javára összesítetten jár el.
Portfoliótulajdonos az összesített eljáráshoz jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Portfoliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő elbánás
elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített eljárás
keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra és befektetési eszközök az
egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában kerülnek szétosztásra a
Portfoliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás és
kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfoliótulajdonos javára
nyilvántartott befektetési eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban kimutatható legyen.
4. A portfolió értéke
A portfolió nyitó értéke a Portfoliótulajdonos vonatkozásában a Portfoliótulajdonos által befektetett
pénzösszeg.
A Portfoliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek 500 euróval maradék nélkül oszthatónak kell
lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális összege: 2.000,-EUR.
5. A portfoliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfoliókezelés időtartama egy év. A portfoliókezelési időszak fix időpontokban,
minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi
kezdetét. A Portfoliótulajdonos részére a Portfóliókezelő a portfoliókezelést a tárgyhónapban kizárólag
abban az esetben kezdi meg, ha a Portfoliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a tárgyhó 15. napjáig
Portfóliókezelőnél megnyitott ügyfélszámláján jóváírásra kerül. A 3. pontban körülírt összesített eljárás
azon portfoliótulajdonosok esetén alkalmazható, akik portfoliójának kezelése azonos időtartamra,
azonos kezdő időpontban indul.
Portfoliókezelési időszak tervezett kezdete (év és hónap):……………………………………………….
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Abban az esetben, ha a Portfoliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg eléri a 200.000 eurót, a
portfoliókezelési időszak kezdete vonatkozásában Felek eltérően megállapodhatnak.
A portfoliókezelési időszak kezdete (200.000 eurót elérő befektetett pénzösszeg és a Felek eltérő
megállapodása esetén): ………….. év ……….… hó ..… nap.
A portfoliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban meghatározott
esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
A portfoliókezelési időszak elteltével Felek, a jelen szerződés feltételeinek változatlanul hagyásával,
újabb egy éves lejáratú portfoliókezelési időszak teljesítésében állapodhatnak meg, illetve, ha sem a
Portfoliótulajdonos, sem pedig a Portfóliókezelő legkésőbb a lejáratot megelőző 15. napig nem jelzi
megszüntetési igényét, a Portfóliókezelő vélelmezi a portfoliókezelési időszaknak egy évig történő
meghosszabbítást. A meghosszabbított portfólió induló összege a hozammal módosult eredeti induló
tőke (negatív hozam esetén is), azzal a megkötéssel, hogy a meghosszabbított portfólió kezelése
megkezdésének is feltétele, hogy az induló összegre nézve teljesüljenek a 4. pontban meghatározott
feltételek. A portfoliókezelés ennek megfelelően a rendelkezésre álló pénzösszeg 2.000,-EUR-t elérő és
500 EUR-ral maradék nélkül osztható része tekintetében folytatódik, illetőleg a portfoliókezelés
folytatásához a portfoliótulajdonos szükség szerint köteles a befektetett összeget legalább 2.000,-EURra kiegészíteni. A kiegészítést úgy kell teljesíteni, hogy az annak megfelelő pénzösszeg a
portfoliókezelőnél legkésőbb a lejárat – a hónap 15. napja – időpontját követő 3. munkanapig jóváírásra
kerüljön.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1.A Portfóliókezelő kötelezettségei
A Portfóliókezelő a szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés szerinti
portfoliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól elvárható gondossággal a Megbízó
érdekeinek legmesszemenőbb figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása
érdekében.
A Portfoliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfolió kialakítása és átalakítása során
Portfóliókezelő kizárólag a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatokban (BSZ-15/13/3. mellékletek)
megjelölt kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel ad tájékoztatást a
portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
a. a portfolió jelentéskori összetételét,
b. a portfolió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a befektetett összeghez képest;
az értékelés az értékelést megelőző napi záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:
Portfóliókezelő köteles a portfolió értékének 20%-os csökkenése esetén erről a Portfoliótulajdonost
haladéktalanul tájékoztatni. Portfoliótulajdonos köteles a tájékoztatás közlésétől számított 2
munkanapon belül nyilatkozni arról, hogy kéri-e portfoliójának megszüntetését. Amennyiben
Portfoliótulajdonos ezen határidőn belül a portfolió megszüntetését kéri, BUDA-CASH a 14.1. szerinti
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visszatartással nem élhet. A nyilatkozat elmulasztása esetén BUDA-CASH nem szünteti meg a
portfoliót.
Felek rögzítik, hogy a tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfoliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő adatszolgáltatás
tekintendő. Ha az adatszolgáltatás Portfoliótulajdonos által választott módja a fax, vagy e-mail, a közlés
időpontja a fax vagy az e-mail elküldésének napja. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén a közlés a
tájékoztatás kézbesítésével történik meg, melyre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó
szabályok irányadók.
6.1.3. Rendkívüli adatszolgáltatás:
A Portfoliótulajdonos írásos kérésére a Portfoliókezelő a portfolióval összefüggésben a 6.1.1. pont
szerinti tájékoztatást átadni. A rendkívüli adatszolgáltatásért a Portfoliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfoliókezelő Üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást és az adatszolgáltatást a Portfoliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve pozitív vagy negatív
kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
6.2. A Portfoliókezelő jogai
A Portfoliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást ismeri, arról a
portfoliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően, részletes tájékoztatást kapott. Portfoliótulajdonos
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Portfoliókezelő a portfoliót technikai alapon kezelje.
Portfoliótulajdonos ismételten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Portfoliókezelő a jelen EURO-TREND
portfoliókezelési szerződést megkötő ügyfelek megbízásait összevontan kezelje és hajtsa végre, a 3.
pont rendelkezései szerint.
A Portfoliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt, igénybe venni. A
közreműködőért a Portfoliókezelő úgy felel mintha a rábízott ügyet saját maga látta volna el.
7. A Portfoliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfoliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle elvárható
együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfoliótulajdonos a portfoliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles megfizetni.
8. Portfoliókezelés, számlavezetés
A BUDA-CASH Zrt. a Portfoliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfoliótulajdonost megillető befektetési elemek
euróértékét.
A befektetési elemek és euróértékük nyilvántartása a portfolió-kezelés időtartama
alatt tájékoztató jellegű, a Portfoliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok euróértékével nem
rendelkezhet.
A BUDA-CASH Zrt. szavatol az általa beszerzett befektetési eszközök per igény- és
tehermentességéért.
A BUDA-CASH Zrt. a jelen megállapodás keretei között saját maga
jogosult dönteni egyes befektetési eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó
befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
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A BUDA-CASH a Portfoliótulajdonos részére a portfoliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a 10.
pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfoliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfolió bruttó hozama a portfolió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves hozam %-os mértékének megállapítása a következő képlet
alapján történik:
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a portfolió bruttó hozamának mértéke
a portfolió bruttó záróértéke
a portfolió nytió értéke
a portfoliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak napokban kifejezve

A Portfolióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
befektetési eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával. Az
elméleti hozam megállapítása a lejáratkori érték helyett az adott napi Portfolióérték figyelembe
vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak mértékéhez semminemű kötelezettségvállalás nem fűződik.
A portfolió lekötési ideje alatt elért hozam a Portfoliótulajdonos és a Portfóliókezelő között
osztozkodás tárgyát képezi.
A Portfoliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfoliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig a portfolió záró eszközértékének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
A Portfoliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a Portfoliókezelőnél devizapénztár nem működik, ezért a
Portfoliótulajdonost megillető kifizetések teljesítésére kizárólag átutalással van lehetőség.
11. Portfoliókezelő díjazása
11.1. Portfoliókezelő a portfolió kezeléséért külön díjazást nem számít fel.
Portfoliókezelő a portfoliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós díjra jogosult ,melynek
alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben meghatározott
Portfoliókezelő a tranzakciós díjat a portfolió terhére az ügylet megkötésével egyidejűleg érvényesíti.
11.2. Portfoliókezelő a portfoliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult, amennyiben a portfoliókezelés
során elért éves átlagos bruttó hozam a portfoliókezelés kezdetekor a Buda-Cash Zrt. Üzletszabályzatának
Díjtételeiben %-os mértékben meghatározott referencia hozamot - amely jelenleg ….% - meghaladja. A sikerdíj
a fentiekben meghatározott hozamok különbözetének 20 %-a + Áfa. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az
elszámolás során érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
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A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a befektetési eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel összefüggő
ügyletek megkötése és lebonyolítása során.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Portfóliókezelő sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Befektető tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a
Portfóliókezelő kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés megszűnésének esetei
A szerződés megszűnhet:
-

a portfoliókezelési időszak lejártával,
a Portfoliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,
a Portfoliótulajdonos megszüntetésre irányuló rendelkezésével.

A Portfoliótulajdonost rendkívüli felmondási joga illeti meg, kizárólag az alábbi három esetben:
-

a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti;
a Portfóliókezelő ellen a csőd- vagy a felszámolási eljárást elrendelik;
a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki felróható
módon nem teljesíti.

Az azonnali hatályú felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfoliótulajdonos
köteles részletesen megindokolni.
A megállapodás megszűnik, amennyiben a Portfoliótulajdonos 90 napon belül a jelen szerződés 5.
pontja szerint nem bocsát rendelkezésre befektetett pénzösszeget.
14. A szerződés megszüntetése esetén követendő eljárás
14.1. A Portfóliótulajdonos megszüntetésre irányuló rendelkezése esetén irányadó kikötések:
14.1.1. A portfóliókezelés határozott időtartamára tekintettel a Felek kölcsönösen kifejezik azon szándékukat,
hogy ezen időtartamra vonatkozóan kívánnak a portfoliókezelés tekintetében együttműködni egymással. Ebből
következően a Portfóliókezelő azon lényeges előfeltétel teljesülésével vállalja a portfoliókezelést, hogy ezen
időtartam alatt nyújtja a Portfóliótulajdonos számára a portfoliókezelési szolgáltatást. Mindazonáltal a
Portfóliótulajdonos kéri azon lehetőség biztosítását is, hogy erre vonatkozó rendelkezése alapján megszüntetésre
kerüljön a portfoliókezelési jogviszony.
14.1.2. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a Portfóliótulajdonos jogosult a futamidő alatt
bármikor írásban a portfóliókezelés megszüntetéséről rendelkezni. Ebben az esetben
a.

a Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos rendelkezésének kézhezvételétől számított 6 banki napon belül a
portfóliót értékesíti, és a Portfóliótulajdonos részére a Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti;

b.

a Portfóliókezelő jogosult a 11.1. pontban meghatározott költségeket levonni;

c.

a Portfóliótulajdonos köteles a Portfóliókezelőnek kötbért fizetni; a kötbér alapja a portfolió nyitó
értékéhez képest elért pozitív bruttó hozam (függetlenül e hozam mértékétől); a kötbér mértéke az elért
pozitív bruttó hozam 50 %-a.

14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
Rendkívüli felmondás csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfoliótulajdonos indokolásával került átadásra a Portfoliókezelő részére. Ha a
rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a portfoliókezelő a felmondási nyilatkozat kézhez vételétől
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számított 6 munkanapon belül köteles a portfoliónak a felmondás kézhezvételének napjára számított
Portfolióérték alapján a Portfoliótulajdonost megillető összeget a Portfoliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfoliótulajdonos köteles a 14.1. pontban meghatározott
költségeket és kötbért megfizetni, valamint a jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések

Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen BUDA-CASH működését érintő
jogszabályi változás, BÁT, BÉT, KELER, MNB tevékenységét érintő, illetve befolyásoló jogszabályi
változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a BUDA-CASH jogosult egyoldalúan is, de a
Portfoliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat átvezetni jelen szerződésen.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a
Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti,
hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon,
valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és
mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is –
megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön
megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő
jogvitában.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és közös értelmezést
követően jóváhagyóan aláírják.
Kelt.:

________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/13/7 melléklet)
EURO-TREND EXTRA EGYEDI PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint Portfóliótulajdonos vagy Ügyfél, másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámlaszám:
Értékpapírszámla szám:
mint Portfóliókezelő vagy BUDA-CASH Zrt. között,
az alábbi feltételekkel:
1. A Felek, fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam-különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti különbözet
Pénzügyi eszközök:
a) átruházható értékpapírok;
b) pénzpiaci eszközök;
c) értékpapírra, devizára, indexre, illetőleg ezek származtatott termékeire vonatkozó határidős ügyletek,
ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket;
d) határidős kamatlábügyletek;
e) kamat-, deviza- és tőkecsereügyletek;
f) vételi és eladási opciók értékpapírra, devizára, indexre és kamatlábra, illetve ezek származtatott
termékeire, ideértve az ezekkel egyenértékű készpénz-elszámolású eszközöket.
g) árutőzsdei termékek
Portfóliókezelő: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-043344 cégjegyzékszámon nyilvántartott
és az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096-2/1995 számú engedélye
alapján működő pénzügyi szolgáltató. A Portfóliókezelő 1997. szeptember 16. óta a Befektető Védelmi
Alap (BEVA) tagja.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét tájékoztató
jelleggel megállapítja
Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
Bruttó hozam: a portfólió záró értékének és nyitó értékének pozitív különbözete
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke – a mindenkori napi záróáron számítva –
csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely a portfóliótulajdonos portfóliójára
kiszámításra kerül
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Portfólió nyitóértéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg
Portfóliókezelési időszak: a Portfóliótulajdonos által befektetett összeg rendelkezésre bocsátása
alapján meghatározott kezdő időponttól a lejáratig terjedő időszak, amely, 3, illetve 5 év lehet.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott időpont.
A portfoliókezelés záró időpontja: A portfoliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfóliótulajdonos: a vonatkozó megállapodásban ekként meghatározott, azonosított személy, aki a
Tpt. által meghatározott befektetőnek minősül
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely a
portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének összessége
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11. pontjában
részletezett díjakkal, a Portfóliótulajdonos rendelkezése alapján történő megszűnés esetén pedig a 14.1.
pontban meghatározott költségekkel és kötbérrel.
Befektetési irányelvek: technikai alapú kereskedés: a piaci mozgások törvényszerűségein alapuló
hatékony kereskedési stratégia, amely az árfolyamváltozások technikai módszerekkel történő
elemzésével segíti a pénzügyi döntéseket.
2. A Megállapodás tárgya
A portfóliótulajdonos által a portfóliókezelésre átadott összeg: […],-EUR azaz …………………euro.
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak és költségek
megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés-állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes elemeit
eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti, az átvett eszközök
értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a Portfóliótulajdonos javára
optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
Felek rögzítik, hogy a portfóliókezelés keretében jellemzően az alábbi ügyletek, az alábbi pénzügyi
eszközökre hajthatók végre:




BUX határidős ügyletek,
Certifikátok, warrantok, CFD-k,
Egyéb érték- és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául szolgáló
technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow Jones
stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany, ezüst,
kávé, kakaó, olaj stb.) , illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott ügyletek,
 devizapárok

A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik. Az egyes
portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
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A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból a Portfóliókezelő euro alapú pénzpiaci típusú befektetési jegy-, valamint állampapírállományt képezhet.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak euro alapú befektetési jegyet,
illetve állampapírt vásárol, amely állomány a portfólió részét képezi, és amelyet Portfóliókezelő a
befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel. Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként
használja fel a portfóliókezelés során végrehajtott ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad Portfóliókezelő
részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben és a jogszabályokban
meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési
szabályzatnak megfelelően – saját belátása szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan rendelkezik a
Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a portfólió ki- és átalakítását.
Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki- és átalakítására vonatkozóan jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési
joga nincs.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb érvényesítése
érdekében az EURO-TREND EXTRA portfóliókezelési szerződést megkötő portfóliótulajdonosok esetében
a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár
el. Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő elbánás elve
biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített eljárás keretében az
ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi eszközök az egyenlő elbánás
elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok
között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás és kezelés
sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos javára nyilvántartott
pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban kimutatható legyen.
4. A portfólió értéke
A portfólió nyitó értéke a Portfóliótulajdonos vonatkozásában a Portfóliótulajdonos által befektetett
pénzösszeg.
A Portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek 500,-EUR-val maradék nélkül oszthatónak kell lennie
azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális összege: 2.000,-EUR.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama –, három, vagy öt év
lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy az
c.

hároméves

d.

ötéves
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portfóliókezelési időtartamot választja3.
A portfóliókezelésre átadott összeg átvezetését

2

c.

ügyfélszámlámról

d.

…………. évben nyitott Tartós Befektetési Számlámról kérem. 4

A választott formát aláhúzással kell jelölni.

Tudomásul veszem, hogy a b) pont választásakor, ötéves portfóliókezelési időtartam esetén kizárólag tárgyévben
nyitott Tartós Befektetési Számláról történhet átvezetés.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de legkésőbb az azt
követő 3. munkanapon veszi kezdetét. A Portfóliótulajdonos részére a Portfóliókezelő a portfóliókezelést a
tárgyhónapban kizárólag abban az esetben kezdi meg, ha a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a
tárgyhónap 15. napjáig a Portfóliókezelőnél megnyitott ügyfélszámláján jóváírásra kerül. A 3. pontban körülírt
összesített eljárás azon portfoliótulajdonosok esetén alkalmazható, akik portfoliójának kezelése azonos
időtartamra, azonos kezdő időpontban indul.
Portfoliókezelési időszak tervezett kezdete (év és hónap):……………………………………………….
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg eléri az 200.000,-EUR-ot, a
portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a felek a fentiektől eltérően is megállapodhatnak. A
portfóliókezelési időszak kezdete (200.000,-EUR-ot elérő befektetett pénzösszeg és a felek eltérő megállapodása
esetén):
[…] év […] hó […] nap
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban meghatározott esetekben
és feltételekkel szüntethetik meg.
A portfóliókezelési időszak elteltével Felek a jelen szerződés feltételeinek változatlanul hagyásával újabb egy
éves lejáratú portfóliókezelési időszak teljesítésében állapodhatnak meg, illetve, ha sem a Portfóliótulajdonos,
sem pedig a Portfóliókezelő legkésőbb a lejáratot megelőző 15. napig nem jelzi megszüntetési igényét, a
Portfóliókezelő vélelmezi a portfóliókezelési időszaknak egy évvel történő meghosszabbítását. A felek az
egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a fentiek szerinti meghosszabbodás időtartama a, 3 és 5 éves futamidejű
portfoliókezelés esetén egyaránt egy év. A meghosszabbított portfólió induló összege a hozammal módosult
eredeti induló tőke (negatív hozam esetén is), azzal a megkötéssel, hogy a meghosszabbított portfólió kezelése
megkezdésének is feltétele, hogy az induló összegre nézve teljesüljenek a 4. pontban meghatározott feltételek. A
portfoliókezelés ennek megfelelően a rendelkezésre álló pénzösszeg 2.000,-EUR-ot elérő és 500,-EUR-val
maradék nélkül osztható része tekintetében folytatódik, illetőleg a portfoliókezelés folytatásához a
portfoliótulajdonos szükség szerint köteles a befektetett összeget legalább 2.000,-EUR-ra kiegészíteni. A
kiegészítést úgy kell teljesíteni, hogy az annak megfelelő pénzösszeg a portfoliókezelőnél legkésőbb a lejárat – a
hónap 15. napja – időpontját követő 3. munkanapig jóváírásra kerüljön.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei

3
4

A választott futamidőt aláhúzással kell jelölni.
A választott futamidőt aláhúzással kell jelölni.
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A Portfóliókezelő a jelen szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés szerinti portfóliókezelési
tevékenység során a befektetési szolgáltatótól elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek
legmesszemenőbb figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során Portfóliókezelő kizárólag
a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező
kockázatfeltáró nyilatkozatban (BSZ-15/13/3 b. melléklet) megjelölt kockázattal járnak.
6.1.1.Rendszeres tájékoztatási kötelezettség
A Portfoliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel ad tájékoztatást a portfólió
jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:



a portfólió jelentéskori összetételét,
a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a befektetett összeghez képest; az
értékelés az értékelést megelőző napi záróárakon történik.

6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:
Portfóliókezelő köteles a Portfóliótulajdonost haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a portfólió értéke a portfólió
nyitóértékének 80 %-ára csökken.
Felek rögzítik, hogy a tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő adatszolgáltatás tekintendő. Ha
az adatszolgáltatás Portfóliótulajdonos által választott módja a fax vagy e-mail, a közlés időpontja a fax, vagy az
e-mail elküldésének napja. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén a közlés a tájékoztatás kézbesítésével
történik meg, melyre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó szabályok irányadók.
6.1.3. Rendkívüli adatszolgáltatás:
A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a Portfóliókezelő a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást köteles átadni. A rendkívüli adatszolgáltatásért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást és adatszolgáltatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása szerint
készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve pozitív vagy negatív kimeneteléért
azonban semminemű felelősséget nem vállal.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást ismeri, arról a
Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje. Portfóliótulajdonos
ismételten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Portfóliókezelő a jelen EURO-TREND EXTRA portfóliókezelési
szerződést megkötő ügyfelek megbízásait összevontan kezelje és hajtsa végre, a 3. pont rendelkezései szerint.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe venni. A
közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle elvárható együttműködő
magatartást tanúsítani köteles.
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7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles megfizetni.
8. Portfóliókezelés, számlavezetés
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen szerződés hatálya alá
tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési elemek euroértékét.
A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfólió-kezelés időtartama alatt tájékoztató jellegű, a
Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok euroértékével nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény- és tehermentességéért.
A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult dönteni egyes pénzügyi eszközök
vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfoliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a 10. pontban írt
módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére bocsátani.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív különbözete. A lekötési
idő alatt elért éves átlagos hozam %-os mértékének megállapítása a következő képlet alapján történik:
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a portfólió bruttó hozamának mértéke
a portfólió bruttó záróértéke
a portfólió nyitó értéke
a portfoliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak napokban kifejezve

A Portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a pénzügyi eszközök
piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával. Az elméleti hozam megállapítása a
portfolió záróértéke helyett az adott napi portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam
tájékoztató jellegű, annak mértékéhez semminemű kötelezettség-vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között osztozkodás tárgyát
képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfoliókezelés zárónapját követő 6.. munkanapig, a
portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön díjazást nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós díjra jogosult, melynek
alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben meghatározott
Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 240/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével egyidejűleg érvényesíti.
11.2. Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult, amennyiben a portfóliókezelés
során elért éves átlagos bruttó hozam a portfoliókezelés kezdetekor a Buda-Cash Zrt. Üzletszabályzatának
Díjtételeiben %-os mértékben meghatározott referencia hozamot - amely jelenleg ….% - meghaladja. A sikerdíj
a fentiekben meghatározott hozamok különbözetének 20 %-a + Áfa. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az
elszámolás során érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható gondossággal
köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel összefüggő ügyletek megkötése
és lebonyolítása során.
Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a
Portfóliókezelő kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés megszűnésének esetei
A szerződés megszűnhet:




a portfóliókezelési időszak lejártával,
a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,
a Portfóliótulajdonos megszüntetésre irányuló rendelkezésével.

A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi három esetben illeti meg,:




a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti;
a Portfóliókezelő ellen a csőd- vagy a felszámolási eljárást elrendelik;
a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki felróható módon nem
teljesíti.

A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles részletesen
megindokolni.
A megállapodás megszűnik, amennyiben a Portfóliótulajdonos 90 napon belül jelen szerződés 5. pontja szerint
nem bocsát rendelkezésre befektetett pénzösszeget.
14. A szerződés megszüntetése esetén követendő eljárás
14.1. A Portfóliótulajdonos megszüntetésre irányuló rendelkezése esetén irányadó kikötések:
14.1.1. A portfóliókezelés határozott időtartamára tekintettel a Felek kölcsönösen kifejezik azon szándékukat,
hogy ezen időtartamra vonatkozóan kívánnak a portfoliókezelés tekintetében együttműködni egymással. Ebből
következően a Portfóliókezelő azon lényeges előfeltétel teljesülésével vállalja a portfoliókezelést, hogy ezen
időtartam alatt nyújtja a Portfóliótulajdonos számára a portfoliókezelési szolgáltatást. Mindazonáltal a
Portfóliótulajdonos kéri azon lehetőség biztosítását is, hogy erre vonatkozó rendelkezése alapján megszüntetésre
kerüljön a portfoliókezelési jogviszony.
14.1.2. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a Portfóliótulajdonos jogosult a futamidő alatt
bármikor írásban a portfóliókezelés megszüntetéséről rendelkezni. Ebben az esetben
a.

a Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos rendelkezésének kézhezvételétől számított 6 banki napon belül a
portfóliót értékesíti, és a Portfóliótulajdonos részére a Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti;
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b.

a Portfóliókezelő jogosult a 11.1. pontban meghatározott költségeket levonni;

c.

a Portfóliótulajdonos köteles a Portfóliókezelőnek kötbért fizetni; a kötbér alapja a portfólió nyitó
értéke, valamint az elért pozitív bruttó hozam, mértéke pedig


hároméves futamidő esetén portfólió nyitó értékének 5 %-a + az elért pozitív bruttó hozam 50 %-a,



ötéves futamidő esetén portfólió nyitó értékének 7 %-a + az elért pozitív bruttó hozam 50 %-a.

14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt esetekben – írásban, a
Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás
tartalmilag megfelelő, abban az esetben a Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat kézhez vételétől számított 6
munkanapon belül köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték alapján a
Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfoliótulajdonos köteles a 14.1. pontban meghatározott
költségeket és kötbért megfizetni, valamint a jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését érintő jogszabályi
változás, a BÁT, a BÉT, a KELER, az MNB tevékenységét érintő, illetve befolyásoló jogszabályi változás, vagy
intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő jogosult egyoldalúan is, de a Portfóliótulajdonos előzetes
értesítése mellett változásokat átvezetni jelen szerződésen.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Felek fenti szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és közös értelmezést követően,
jóváhagyólag aláírják.
Kelt.: […].

________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/14 melléklet)

KERETMEGÁLLAPODÁS HALASZTOTT PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS
IGÉNYBEVÉTELÉRE

Amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint Megbízó vagy Ügyfél,, másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Szolgáltató vagy BUDA-CASH Zrt. között.
A jelen Keretmegállapodás alapján a szolgáltató halasztott pénzügyi teljesítést enged Megbízó tőzsdei értékpapír
vételi megbízásaihoz az alábbi feltételekkel:
1.

A halasztott pénzügyi teljesítésű összeg fedezetére a Megbízó terheletlen értékpapírokat vagy készpénzt
helyez el a szolgáltatónál saját nevében. Ezen értékpapírok vagy készpénz nyilvántartása elkülönítetten,
a Megbízó halasztott fizetés megjelölésű alszámlán történik.

2.

A halasztott pénzügyi teljesítés kezdőnapja az adott értékpapírra vonatkozóan a vétel teljesítésének T+3
napja. A halasztott fizetés időtartama nem haladhatja mg a 15 naptári napot.

3.

A Megbízó köteles halasztott fizetési igényét T napon (a vásárlás napja) 16: 00-ig jelezni. Amennyiben
erre nem kerül sor, a megbízó a halasztott fizetési konstrukciót nem veheti igénybe a T napi
vásárlásához.

4.

A halasztott pénzügyi teljesítésre engedett összeg – amely mindenkor az értékpapírok megbízási díjjal
és a még ki nem egyenlített kamatköltségekkel megnövelt vételára, vételi megbízásonként összegezve –
nem lehet több, mint a halasztott fizetési megjelölésű számlán elhelyezett részvények
árfolyamértékének 2,5-szerese, illetve állampapír és készpénz esetén 5-szöröse, legfeljebb azonban
……………………..Ft.

5.

Megbízó vállalja, hogy a fedezetül elhelyezett részvények értéke mindenkor eléri a halasztott fizetésre
engedett összeg 30 %-át, állampapír és készpénz esetén 25 %-át és ennek érdekében a szükséges
pótlólagos fedezeteket folyamatosan rendelkezésre bocsátja.

6.

A megbízó köteles fedezeti szintjét feltölteni, ha a hitelből vásárolt értékpapírok ára 5 %-ot csökken.

7.

A szolgáltató automatikusan átcsoportosíthatja a Megbízó számláján lévő, terheletlen értékpapírokat a
halasztott fizetési számla javára, ha a hitelből vásárolt értékpapírok ára 5 %-ot csökken. Amennyiben a
megbízó számláján átcsoportosítható értékpapír vagy készpénz nem található, úgy a megbízó köteles
fedezeti szintjét egyéb módon fenntartani.
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8.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató külön értesítés nélkül a halasztott fizetéses konstrukció
igénybevételekor fedezetként értékpapírokat vagy készpénzt csoportosítson át az ügyfél értékpapír
számláján belül a halasztott fizetési számla javára. Megbízott jogosult a fedezetként elhelyezett
befektetési eszközöket alletétként külső letéti helyen is elhelyezni.

9.

A szolgáltató jogosult a hitelből vásárolt értékpapírok értékesítésére a 18. pontban leírt forgatókönyv
szerit, ha a Megbízó fedezetképzési kötelezettségének a következő kereskedési nap 12: 00 órájáig nem
tesz eleget.

10.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatónál halasztott pénzügyi teljesítéssel megvásárolt
értékpapírokra a szolgáltatónak óvadéki joga van.
A halasztott fizetésre engedett összeg teljesítése lehetséges:
- a hitelből vásárolt értékpapírok eladásával
- a halasztott fizetési számlára történő befizetéssel, illetve egyéb jóváírással

11.

12.

A halasztott fizetési konstrukció zárása után a fedezetben tartott értékpapírok vagy készpénz
visszakerülnek a megbízó szabad értékpapír, illetve pénz számlájára.

13.

A halasztott fizetési konstrukció pénzügyi kondíciói a következők:
(A következőkben felsorolt díjak árfolyamértékre vonatkoznak.)

14.

Jutalék:

……. % vételnél és eladásnál

15.

Kamat:

az első 3 naptári napot kamatköltség nem terheli.

16.

Amennyiben a megbízó 3 naptári napnál tovább kívánja pozícióit tartani, úgy visszamenőlegesen is a
jegybanki alapkamat + 2 %-os éves kamat kerül felszámításra.

17.

A szolgáltató a kamatkondíciók változásáról az ügyféltérben kifüggesztett információs anyagokon ad
tájékoztatást.

18.

Amennyiben a halasztott fizetéssel megnyitott pozíció nem kerül lezárásra a vásárlástól számított 15
naptári nap 16: 00-ig, úgy a szolgáltató él óvadéki jogával és a konstrukció keretében vásárolt
értékpapírokat értékesíti. Az értékesítésből befolyó összegből törleszti az igénybe vett hitelt és kamatait.
Amennyiben az értékesítésből befolyó összeg nem fedezi a hitelt és terheit, úgy a szolgáltató a
fedezetként elhelyezett értékpapírok megfelelő részét értékesíti, és abból követelését kielégíti. A
Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a számláján lévő, de nem a halasztott fizetési konstrukcióhoz zárolt
értékpapírokat vagy készpénzt is felhasználja a szolgáltató abban az esetben, ha a fedezetként
elhelyezett értékpapírokból követelése teljes egészében nem elégíthető ki.

19.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott
értékpapírokat fogadjon el fedezetként és csak ezen meghatározott értékpapírok vásárolhatóak meg a
halasztott fizetési konstrukció keretein belül.

20.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a
Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti,
hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon,
valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és
mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is –
megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.

21.

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön
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megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő
jogvitában.
A halasztott fizetési konstrukcióban elfogadott értékpapírok: a Jegyzett A kategóriás részvények, a DKJ és az
Államkötvények sorozatai.
Kelt

_______________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/15 melléklet)

KERETMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÜLFÖLDÖN KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍR
ÉS PÉNZPIACI ESZKÖZ VÁSÁRLÁSÁRA ÉS ELADÁSÁRA

amely létrejött egyrészről:
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó vagy Ügyfél), másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Bizományos (továbbiakban: BUDA-CASH, BUDA-CASH Zrt. vagy Bizományos)
között az alábbi feltételekkel:
1. A MEGBÍZÁS TÁRGYA
1.1.Megbízó megbízza a BUDA-CASH-t, hogy saját nevében az Ügyfél javára vásárolja meg vagy adja el az
általa a Bizományosnak eljuttatott eseti megbízásokban felsorolt külföldön kibocsátott értékpapírokat, pénzpiaci
eszközöket ill. átruházható eszközöket (továbbiakban együttesen: külföldi értékpapírok).
1.2. Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a BUDA-CASH a megbízások teljesítéséhez általa
kiválasztott harmadik személy (bank, külföldi értékpapír forgalmazó) közreműködését vegye igénybe.
1.3 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően számlaszerződést kötöttek, melynek alapján fent
hivatkozott szám alatt BUDA-CASH az Ügyfél javára értékpapír- és ügyfélszámlát nyitott és vezet.
2. A FELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2.1 MEGBÍZÓ
2.1.1. A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos üzletszabályzatát ismeri, az abban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek elfogadja.
2.1.2. Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41.-46. §-a szerinti
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Megbízó kijelenti, hogy a Bszt. 41.-46. §.rendelkezéseit Bizományos a
Megbízóval a tájékoztatás megadása előtt ismertette.
2.1.3. Megbízó kijelenti, hogy tudatában van a külföldi értékpapírpiacokon történő ügyletek fokozott - deviza
keresztárfolyam mozgásból is- eredő kockázatának, Bizományos erről szóló tájékoztatását tudomásul vette,
melyet a csatolt Kockázatfeltáró nyilatkozat (1.sz. melléklet) aláírásával is elismer. Megbízó köteles viselni a
devizaárfolyamok változásából eredő valamennyi kockázatot.
2.1.4. Megbízó tudomással bír arról, hogy a Megbízás teljesítése külföldi értékpapír forgalmazó
igénybevételével külföldi értékpapírpiacon történik, melynek a magyar értékpapír kereskedelemtől esetleg eltérő
előírásait, rendelkezéseit és szokványait köteles betartani és elfogadni (pl. minimális kötési mennyiség, stb.)
Megbízó kijelenti, hogy az erre vonatkozó tájékoztatást Bizományostól megkapta és tudomásul vette.
2.1.5. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy fizetési kötelezettségének mindenkor haladéktalanul eleget
tesz; az ezzel kapcsolatos pénztári befizetéseit vagy átutalásait maradéktalanul teljesíti ill. az ügyletek
teljesítéséhez szükséges fedezetet biztosítja.
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2.1.6. A Megbízó jelen szerződés aláírásával feljogosítja Bizományost arra, hogy a Megbízó nála vezetett pénzés értékpapír számláját az ügyletek megkötéséhez szükséges összegekkel díjakkal és költségekkel megterhelje.
2.2. A BIZOMÁNYOS
2.2.1. A Bizományos a jelen szerződés aláírásával és az eseti megbízások elfogadásával arra vállal
kötelezettséget, hogy a Megbízó által adott megbízásokat a lehetőségekhez képest maradéktalanul teljesítse.
2.2.2. Bizományos alapesetben nem nyújt Megbízó részére tanácsadást. Amennyiben Bizományos - Megbízó
kifejezett kérésére - szóban vagy írásban tanácsadást nyújt Megbízó számára arra nézve, hogy milyen haszonnal
járhat, illetve mennyire felel meg Megbízó számára az a tranzakció, melyre neki megbízást adott, úgy ezen
tanácsadás megfogadásából vagy elutasításából származó semminemű eredményért Bizományos felelősségre
nem vonható. Megbízó tudomásul veszi, hogy Bizományostól az egyes üzletkötések eredményességére ígérvényt
nem kap.
2.2.3. A Bizományos a hozzá befolyt összeget letétként kezeli. Megbízó megbízza Bizományost, hogy az általa
vásárolt külföldi értékpapírokat a Bizományos által kiválasztott külföldi értékpapír forgalmazónál saját nevében
megbízó javára letétként őriztesse. A letétként őriztetett külföldi értékpapírokról Bizományos Megbízó részére
letéti igazolást ad ki illetve Ügyfél értékpapírszámláján jóváírja. A letétként őriztetett értékpapírok esetében
Bizományos vállalja az esedékes kamat vagy osztalék beszedését.
2.2.4. Bizományost anyagi felelősség terheli az ügykörében elkövetett és neki felróható hibákért, az általa
okozott kár erejéig. Bizományos elhárít minden olyan felelősséget és kárigényt, mely a Bizományos hibáján
kívül akadályozott üzletkötésből ered.
2.2.5. A megbízás teljesítése esetén a Bizományos a Díjtételekben meghatározott díjra jogosult. Bizományos a
bizományosi díjjal megterheli az Ügyfél számláját.
3. AZ ESETI MEGBÍZÁS ADÁSA ÉS ELFOGADÁSA
3.1. Amennyiben felek másképpen nem állapodnak meg, az eseti megbízás BUDA-CASH-hez történő
eljuttatásának módja lehet:
-kötjegy;
-telefax üzenet;
-telefon. (kizárólag a BUDA-CASH hivatalos MATÁV telefonszámain:
A nemzetközi desk közvetlen telefonszámai: 235-1589, 235-1559, 235-1410, 235-1557
3.2. Felek megállapodnak, hogy telefonos megbízás esetén Megbízó telefonon érkezett megbízását ellenkező
bizonyításig úgy kell tekinteni, ahogy azt a BUDA-CASH részéről eljáró személy értette. Jelen szerződés
aláírásával Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy BUDA-CASH a telefonos beszélgetéseket rögzítse. Felek
megállapodnak, hogy a közöttük lévő esetleges jogvita esetén a rögzített telefonbeszélgetés bizonyítékul szolgál.
3.3. Megbízó kijelenti, hogy a telefonon adott megbízás hitelességének és hitelesíthetőségének kockázatával
tisztában van, és az ebből fakadó esetleges károkat kifejezetten vállalja.
3.4. Megbízó az eseti megbízásokat - a telefonos megbízás kivételével – a fiókirodákban hozzáférhető
formanyomtatványon adja meg, a BUDA-CASH-nél bejelentett aláírásával megegyező módon aláírva.
3.5. Bizományos a Megbízó eseti megbízásának teljesítéséhez szükséges fedezetet minden alkalommal ellenőrzi,
és a megfelelő fedezet hiánya esetén a megbízás teljesítését jogosult a fedezet biztosításáig felfüggeszteni vagy
véglegesen megtagadni. A fedezet elmulasztásából eredő károkért az Ügyfél korlátlanul felel.
4. ELSZÁMOLÁS
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4.1. Bizományos a szerződés megkötéséről az Ügyfelet telefonon vagy telefaxon értesíti.
4.2. A Bizományos az Ügyféllel devizában számol el, amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik az ügylet
teljesítéséhez elegendő, az ügylet elszámolásának megfelelő devizafedezettel, úgy az átváltást a Bizományos a
mindenkor érvényes Üzletszabályzatnak megfelelően devizaügylet keretében biztosítja az alábbiak szerint:
Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan saját számlás devizaügyletek feltételei
Kötési árfolyam: adott napon 8 órakor és 13 órakor kerül megállapításra, értéke
deviza ügyfélnek történő eladása esetén (forint ellenében) az aktuális piaci deviza-középárfolyam + 0,5%
deviza ügyféltől történő vétele esetén (forint ellenében) az aktuális piaci deviza-közép árfolyam - 0,5 %
illetve egyedi megállapodástól függően.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy extrém piaci helyzet esetén árfolyam megállapítás időpontja és módja (a
marzs) változhat. Az aktuális piaci deviza-közép árfolyam a BUDA-CASH Zrt. honlapján, a www.budacash.hu
Internet címen megtekinthető
4.3. A Külföldi értékpapírok piaca és ennek szabályzása eltér a magyar tőzsdére és elszámolásokra vonatkozó
szabályoktól, ezért az Ügyfélnek járó pénzösszeg illetve értékpapír jóváírása vagy terhelése (teljesítés) a külföldi
tőzsde és a külföldi értékpapír forgalmazó teljesítése alapján történik.
Amennyiben Ügyfél az általa vásárolt értékpapírok kiszolgáltatását kéri, úgy az azzal járó valamennyi költséget
köteles előre megtéríteni.
5. AZ OPCIÓS ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
5.1. Megbízó megbízza a BUDA-CASH-t, hogy a megbízó javára a Bizományos nevében vételi jogot, vagy
eladási jogot (továbbiakban együttesen: opciót) vásárol vagy elad az eseti megbízásokban meghatározott
értékpapírokra illetőleg pénzügyi eszközökre (együttesen: instrumentumokra).
BUDA-CASH az eseti megbízások alapján csak az általa megjelölt értékpapírokra illetve pénzügyi eszközökre
köteles opciós szerződést kötni.
5.2. A Megbízó az opció díjaként köteles a meghatározott opciós díjat megfizetni Bizományosnak, valamint
köteles megfizetni a Bizományost megillető jutalékot is. Az opció díját a megbízó eseti megbízás megadását
megelőzően köteles a Bizományosnál vezetett számláján elhelyezni. Megbízó tudomásul veszi, hogy a
Bizományos mindaddig nem köteles a megbízást teljesíteni, amíg az opció díja a Megbízó számláján jóváírásra
nem került. A bizományos jutaléka az opciós szerződés megkötését követően válik esedékessé.
5.3.Az opció lehívása esetén Megbízó köteles legkésőbb a lehívás előtt 5 munkanappal a lehívás teljesítéséhez
szükséges teljes értékpapír vagy készpénz fedezetet biztosítani, ellenkező esetben Bizományos a lehívás
teljesítését visszautasíthatja.
Az opció lehívását Megbízó írásban köteles bejelenteni Bizományos részére. Bizományos csak az írásban
bejelentett lehívást köteles teljesíteni, amennyiben a jelen pontban rögzített feltételek fennállnak.
5.4. Bizományos a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, azonban Megbízó elismer hogy az ügyletek során
felmerülő veszteségekért Bizományos nem tehető felelőssé; az esetleges veszteség viselésére Bizományos sem
részben sem egészben nem kötelezhető, kivéve ha a bekövetkezett kárt a Bizományos bizonyítottan az ügylettel
kapcsolatos kötelezettségeinek megszegésével okozta. Megbízó tudomásul veszi, hogy a kártérítés mértéke
ebben az esetben sem haladhatja meg a pozíción mutatkozó veszteséget.
5.5. Bizományos tájékoztatja Megbízót, hogy amennyiben az opció lejáratáig Megbízó az opciót nem hívja le
vagy más módon az opcióval nem rendelkezik, úgy a Bizományos Megbízó kifejezett utasítása hiányában az
opcióval kapcsolatban nem köteles intézkedni. Az utasítás/rendelkezés elmaradásából eredő esetleges
mindennemű kárért a felelősséget kizárja.
5.6 Amennyiben jelen keretszerződés rendelkezései és az opciós ügyletekre vonatkozó jelen pontban foglalt
külön rendelkezések egymással ellentétesek, úgy opciós ügyletek esetén a jelen pont rendelkezései az
irányadóak.
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6. SHORT ÜGYLETEK
6.1. BUDA-CASH a partnerei által biztosított feltételek felhasználásával, lehetőséget biztosít ügyfelei részére
short (az adott értékpapír fedezete nélküli napon túli eladás) pozíció nyitására. A short pozíció nyitása nem
automatikus és nem minden instrumentumra érvényes.
6.2. A Megbízó a short pozíció nyitását vagy zárását köteles a megbízás megadása előtt Bizományos felé jelezni.
Megbízó tudomásul veszi, hogy Bizományos a short ügylet nyitását indoklás nélkül megtagadhatja, továbbá a
short ügylet nyitásának jelzés nélküli megnyitása esetén jogosult az így nyitott pozíciót az észlelést követően
azonnal lezárni.
6.3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy short ügylet esetén az osztalékot vagy egyéb hozamokat neki kell
megfizetnie ha azok esedékességekor rendelkezik ilyen pozícióval, továbbá hozzájárul, hogy ezen összegekkel
bizományos számláját megterhelje.
6.4. Megbízó a szerződés aláírásával elismeri, hogy tájékoztatást kapott Bizományostól arra vonatkozóan, hogy a
short ügylet hosszú távú megtartása nem biztosított, Bizományos partnere bármikor jogosult az ügylet zárását
kérni. Megbízó hozzájárul, hogy a Bizományos ilyen esetben piaci áron visszavásárolja az eladott
instrumentumokat, azaz zárja a short pozíciót. Megbízónak tudomása van arról, hogy a visszavásárlásra adott
határidő rövidsége esetén, Bizományosnak nem áll rendelkezésre elegendő idő, hogy a tranzakcióról előzetesen
tájékoztatást adjon.
6.5. Bizományos nem vállal felelőséget a 6.4 pontban leírt esemény bekövetkeztéből származó veszteségekért, az
teljes mértékben a Megbízót terheli.
6.6. A short pozíció fedezet igényét Bizományos az eladott instrumentum piaci értékének 200%-ában határozza
meg, amibe beszámít az eladásból befolyt összeg is. A fedezetet készpénzben, az eladott instrumentum
devizájában kell biztosítani. A Bizományos ezen fedezeteket óvadékként zárolja, Megbízó az ügylet lezárásáig
azt nem használhatja. Megbízó vállalja, hogy a Bizományos által meghatározott fedezetet folyamatosan
biztosítja és azt, szükség esetén haladéktalanul kiegészíti.
Amennyiben a fedezet mértéke az előbbiekben meghatározottak szerint 175% alá esik, Bizományos értesíti
Megbízót a fedezetek alacsony szintjéről és figyelmezteti feltöltési kötelezettségére.
Amennyiben a fedezettség 150% alá esik, Bizományos jogosulttá válik a teljes short pozíció zárására és az ebből
adódó veszteségeket és költségeket a Megbízó köteles viselni.
6.7. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fedezetben lévő instrumentumok óvadékként szolgálnak az ügylet
lezárásáig, és hozzájárulását adja, hogy ha a lezárást követően Bizományos nem tudja teljes mértékben
kielégíteni belőle a keletkezett tartozást, a Megbízó számláján található egyéb vagyontárgyak értékesítésével
teljesítse a fennmaradó követelést.
7. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
7.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
7.2. . Rendkívüli felmondás
A Keretszerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél megsértette a jelen
Keretszerződés és/vagy az eseti megbízás alapján fennálló lényeges kötelezettségét.
7.3. Rendes felmondás
A Felek bármelyike jogosult a Keretszerződést 15 napos felmondási idővel felmondani.
A Keretszerződést felmondani kizárólag a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal lehet.
A Keretszerződés felmondása nem érinti a Keretszerződés alapján a felmondást megelőzően a Felek által a
Keretszerződés alapján, azzal összhangban vállalt kötelezettségeket.
8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
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8.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve
a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
8.2. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél
esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár
el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
8.3. A jelen szerződés alapján létrejött eseti megbízások és az esetleges külön megállapodás e szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Dátum: ......................................, .............. év, ........................... hónap, ................... nap

_______________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/15/1. melléklet)

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

(külföldön kibocsátott értékpapír, pénzpiaci eszköz, származékos termék vásárlására és eladására, valamint short
ügyletekre)
Alulírott, elismerem, hogy a Bizományos részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem
a tőzsdei ügylet megkötésére irányuló megbízásom megadásakor.
Deviza árfolyam-kockázat
Tudomásom van arról, hogy az általam vásárolt értékpapír devizakövetelésre szól, ezért a devizaárfolyamok
számomra negatív változása esetén felmerül a veszteség kockázata, melyet nekem, mint tulajdonosnak kell
viselnem.
Nemteljesítésből fakadó kockázat
Tudomásom van továbbá arról is, hogy Bizományos a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi
tőzsde és a külföldi értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. Ennek elmaradásából
eredő kockázatot én viselem, Bizományos a harmadik fél nemteljesítéséért nem vállal felelősséget.
Tőkeáttételből eredő kockázat (származékos ügyletek)
A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy értékű nyitott pozíciók
árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. A veszteség elérheti, extrém esetben meg is haladhatja, az
általam a Bizományos részére átadott összeget.
Külföldi tőzsdék eltérő működéséből származó kockázat
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék szokványai eltérhetnek BÉT-től, pl.: megbízás típusok,
érvényesség, árlimitek, stb,. . Egyes piacok eltérő limitet használnak vagy egyáltalán nem használnak
felfüggesztési limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során is, a teljes
értékét.
Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a bizományos által bevitt stop-loss megbízás
automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék-fizetés, stb.). Az ilyen események során törölt
megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező veszteségek szintén az ügyfelet terhelik.
Az adott tőzsdére vonatkozó szabályokat a tőzsde honlapján lehet elérni.
Likviditási kockázat
Egyes részvények kereslete nagymértékben megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése
ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.).
Jogi kockázat
Egy adott részvénytársaság, esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése
következhet be. Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei lehetnek.
A bizományos nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi bíróságok előtt, így az
érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet.
Short ügyletek kockázatai
Short ügyletek során, mivel egy részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan,
azaz meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét.
A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor
visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt
szeretné, akár veszteségek árán is.
„Filléres részvények –Penny stocks”
A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság felhívja ügyfelei figyelmét arra, hogy a kis
értékű részvények magasabb kockázatot hordozhatnak magukban, így az 1 EUR vagy 1 USD dollár alatti
árfolyamú részvényeket a Bizományos kiemelt kockázatúnak minősíti.
Bizományost nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó a Bizományos
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy azok
jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történtek. Tudomással bírok
arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve, ha arról egyértelmű, írásos
megállapodás a felek között nem született – Bizományostól vagy annak alkalmazottjától semmilyen tőkeés/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem kaptam.
Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a tőzsdei
üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
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(BSZ-15/16., BSZ-15/17. és BSZ-15/18. melléklet)

ÖSSZEVONT BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ÉS ELSZÁMOLÁS (ÉRTÉKPAPÍR
VÉTELRE ÉS ELADÁSÁRA)

amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó vagy Ügyfél, ),
másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos vagy BUDA-CASH Zrt.)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal
megvásárolja illetve eladja a következő értékpapírokat:

A megbízásokat és azok teljesítését a melléklet részletesen tartalmazza.
2.

A Bizományost a hatályos üzletszabályzat Díjtételekben meghatározott díjak illetik meg.

3.

Vétel esetén a Megbízó a megadott vételi limitár alapján számított megbízási díjjal növelt vételi összeget a
jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Bizományos rendelkezésére bocsátja. Eladás esetén a Megbízó a 1.
pontban meghatározott értékpapírokat a jelen szerződés aláírásával egy időben a Bizományos
rendelkezésére bocsátja.

4.

A Bizományos a Vételi megbízás eredménytelensége esetén a Megbízó által kifizetett vételárat a megbízás
megszűnését követően a Megbízó rendelkezésére bocsátja. Eladási megbízás eredménytelensége esetén a
Bizományos a Megbízó által letétbe helyezett értékpapírokat a megbízás megszűnését követően a Megbízó
rendelkezésére bocsátja.

5.

A Bizományos a Megbízót a megbízás teljesülését követő munkanapon értesíti.

6.

A jelen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban közölt módosítás
érvénytelen.

7.

A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41.-46. § szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett. Megbízó kijelenti hogy a Bszt. 41.-46. § rendelkezéseit Bizományos a
Megbízóval a tájékoztatás megadása előtt ismertette.

8.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a
jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát,
feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő

9.
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ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott
bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Helység, dátum
Mellékelten elküldjük Önnek a fent megjelölt időszakra vonatkozó Ön által még át nem vett megbízásait
és azok teljesítését.
Kérjük, hogy az összevont megbízási szerződés egyik példányát aláírva, a mellékelt válaszborítékban
visszaküldeni szíveskedjen. Egyúttal tájékoztatjuk arról, hogy a szerződést tudomásul vétel céljából küldtük,
amennyiben a megbízásokkal kapcsolatosan észrevétele van, azt egy munkanapon belül Társaságunknak jelezni
szíveskedjék.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 254/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

ÖSSZEVONT BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ÉS ELSZÁMOLÁS BELFÖLDI
PROMPT ÉRTÉKPAPÍR VÉTELÉRE ÉS ELADÁSÁRA
(BSZ-15/16 melléklet)
Időszak:
-tól
-ig
Név
Számlatulajdonos kódja:
cím
Minden megbízásnál elfogadott a részteljesítés.
cím
Dátum Dátum Azonosító Értékpapír V/E Névérték Darab Limitár/ Árfolyam- Jutalék Minimál Jutalék
Ár
érték
%
jutalék összesen

Helység, dátum
Megbízó
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ÖSSZEVONT BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ÉS ELSZÁMOLÁS KÜLFÖLDI
PROMPT ÉRTÉKPAPÍR VÉTELÉRE ÉS ELADÁSÁRA
(BSZ-15/17 melléklet)
Időszak:
-tól
-ig
Számlatulajdonos kódja:
Minden megbízásnál elfogadott a részteljesítés.
Dátum
(tól)

Dátum Azonosító
(ig)

Név
cím
cím
V/ Névérté Dara
Limitár/ Árfolyamérté
Értékpapír E k
b
Dev. Ár
k
(dev)
(dev)

költség
(Ft)

Helység, dátum
Megbízó
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ÖSSZEVONT BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ÉS ELSZÁMOLÁS KÜLFÖLDI SZÁRMAZÉKOS TERMÉK VÉTELÉRE ÉS
ELADÁSÁRA
(BSZ-15/18 melléklet)
Időszak:
-tól
-ig
Számlatulajdonos kódja:
Minden megbízásnál elfogadott a részteljesítés.
Dátum Azonosító

Opció

Alaptermék V/E

Név
cím
cím
Opció
Kontraktus

Deviza

Ár
(dev)

Opciós
díj
(dev)

Kereszt
árfolyam

Opciós
díj
(Ft)

Jutalék
összesen

Lejárat

Lehívási ár
(dev)

Helység, dátum
Megbízó
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(BSZ-15/19. melléklet)

ÖSSZEVONT PROMPT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (ÉRTÉKPAPÍR VÉTELRE ÉS
ELADÁSÁRA)

amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint Eladó / Vevő
másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Eladó / Vevő
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A jelen szerződés alapján az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező
alábbi értékpapírokat:

Az adás-vétel részletes adatait a csatolt melléklet tartalmazza.
Értékpapír szállítás módja:
Értékpapír szállítás időpontja:
Pénzügyi teljesítés módja:
Pénzügyi teljesítés időpontja:

Számlára történő jóváírással
Megegyezik az adásvétel értéknapjával
Számlára történő jóváírással
Megegyezik az adásvétel értéknapjával

2.

Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott értékpapírok valódiak, per, igény és tehermentesek, és
harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az ott meghatározott értékpapírokon, amely a
Vevő tulajdonába kerülését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná.

3.

A Vevő kijelenti, hogy jogosult az 1. pontban meghatározott értékpapírok megszerzésére és vele szemben
semmilyen kizáró ok nem áll fenn, amely az értékpapírok minősége, vagy darabszáma miatt korlátozná a
Vevő szerzőképességét.
Az Eladó/Vevő kijelenti, hogy a(z) Vevő/Eladó e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41.-46. § szerinti
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Eladó/Vevő kijelenti hogy a Bszt. 41.-46. § rendelkezéseit
Vevő/Eladó a(z) Eladóval/Vevővel a tájékoztatás megadása előtt ismertette.

4.

5.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a
jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát,
feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.

6.

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő
ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott
bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 258/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

7.

A jelen szerződést a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Mellékelten elküldjük Önnek a fent megjelölt időszakra vonatkozó Ön által még át nem vett megbízásait
és azok teljesítését.
Kérjük, hogy az összevont megbízási szerződés egyik példányát aláírva, a mellékelt válaszborítékban
visszaküldeni szíveskedjen. Egyúttal tájékoztatjuk arról, hogy a szerződést tudomásul vétel céljából küldtük,
amennyiben a megbízásokkal kapcsolatosan észrevétele van, azt egy munkanapon belül Társaságunknak jelezni
szíveskedjék.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 259/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

ÖSSZEVONT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÁLLAMPAPÍR VÉTELÉRE ÉS ELADÁSÁRA
(BSZ-15/19 melléklet)
Időszak:
Számlatulajdonos kódja:
Értéknap

Azonosító

Értéknap

-tól

Értékpapír
típusa

-ig

V/E

Név
cím
Névérték

Darab

Darab ár

Bruttó
árfolyam

Helység, dátum
Megbízó
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(BSZ-15/20. melléklet)

LETÉTI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK LETÉTI ŐRZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE

amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint letevő (a továbbiakban: Letevő vagy Ügyfél,), másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint letéteményes (a továbbiakban: Letéteményes vagy BUDA-CASH Zrt.)
között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1.

A Letevő a jelen Szerződéssel kezelésre és megőrzésre átadja a Letéteményesnek az alábbiak szerint
meghatározott értékpapírokat:

befektetési eszköz neve:
értékpapír típusa:
értékpapír előállítása:
címlete:
darabszáma:
sorozat és sorszáma:
nettó névértéke:
nettó össznévértéke:

................................
névre szóló / bemutatóra szóló
fizikai / dematerializált
................................
................................
................................
............................... Ft
............................... Ft

A fentiekben meghatározott értékpapírok sorozat valamint sorszámát, a jelen szerződés mellékletét képező
átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza.
2.

A Letéteményes vállalja, hogy az átadott értékpapírokat megőrzi, a természetüknek, valamint a pénz és
egyéb értékek őrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint kezeli, a letéti idő elteltével visszaszolgáltatja, és a letét tárgyáért felel.

3.

A 2. pontban írtak keretében a Letéteményes, a Letevő kérésére és költségére
a)

az értékpapírokat a Letéteményes átveszi letéti őrzésre,

b)

részvény esetén a közgyűlésre szóló vagy egyéb letéti / tulajdonosi igazolást kiállítja,

c)
a szelvényeket levágja, a szelvényekről listát készít és rendezett formában átadja a Letevő részére
a Letéteményes helyiségeiben,
d)
a Letevő írásbeli kérésére a szelvények alapján az értékpapírok hozamát, kamatát, osztalékát
beszedi,
a letét megszűnését követően átadja az értékpapírokat a Letevő részére, a Letéteményes székhelyén.
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4.

Amennyiben a Letevő szelvényvágást igényel, a Letéteményes részére adott erre irányuló megbízás
megküldésével, a határidőt megelőzően 14 nappal jogosult azt kezdeményezni.

5.

Fizikai értékpapírok letétbe helyezése az értékpapíroknak a Letéteményesnél – átvételi bizonylat felvétele
mellett – történő átadásával-átvételével történik. Értékpapír transzfer esetén az értékpapírok letétbe
helyezése a Letéteményesnél történő jóváírással történik.

6.

A letétbe helyezett értékpapírok felvétele az értékpapíroknak a Letéteményesnél történő átadás–átvételével /
az értékpapír eltranszferálásával történik.

7.

A számlatulajdonos és annak meghatalmazottja(i) jogosultak a Letevő nevében, a jelen Szerződés alapján
értékpapírok letétbe helyezésére, felvételére, illetve az értékpapírok feletti rendelkezésre.

8.

A letétbe helyezett értékpapírok őrzéséért és kezeléséért Letéteményes a (BSZ-15/3) Díjjegyzékben foglalt
díjakat számolja fel. A Letéteményes Díjjegyzékének a jelen szerződés megkötését követő módosítása a
jelen szerződésre kihat.

9.

A letéti őrzés és kezelés díja a Díjtételekben foglaltak szerint esedékes.

10. Az esedékes díj levonása a Letevő Letéteményesnél vezetett ügyfélszámlájának terhére történik.
11. A fenti határidő elteltével a Letéteményes jogszabálynál fogva a letét tárgyán fennálló zálogjogát
érvényesítheti a díjhátralék és a letét tárgyával kapcsolatos egyéb költségei rendezésére. A Letevő szavatol
azért, hogy a letét tárgyán nem áll fenn olyan jog, amely a Letéteményes törvényes zálogjoga érvényesítését
korlátozná vagy kizárná.
12. A letét az átadás napjától határozatlan / határozott, .................. időre szól.
13. A Letevő a határozatlan időre szóló Szerződést bármikor, akár azonnali hatállyal is felmondhatja. A
Letéteményes a határozatlan időre szóló Szerződést 15 napos határidővel mondhatja fel.
14. A Szerződést a Letevő halála, illetve megszűnése is megszünteti, amennyiben erről a Letéteményes
tudomást szerez. Ebben az esetben a Letéteményes a letét tárgyát a törvényes módon igazolt örökösnek,
illetve jogutódnak adja ki.
15. A jelen Szerződésben foglalt letéttel kapcsolatos adatokra az értékpapír-titok szabályait kell alkalmazni.
16. A jelen Szerződés teljesítése során a Letéteményes jogosult a az Üzletszabályzatában foglaltak szerint
közreműködőt igénybe venni.
17. A Megbízó elismeri, hogy a Bszt. 41.-46. §szerinti teljes tőkepiaci tájékoztatást a jelen Szerződés aláírása
előtt a Letéteményestől megkapta, és a jelen Szerződést annak ismeretében köti meg.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában és díjjegyzékében foglaltak az irányadók; a díjjegyzék
jelen szerződés megkötését követő módosítása kihat a jelen szerződésre. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen
szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát,
feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
19. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő
ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott
bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
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Budapest, ….........................

_________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/24. melléklet)

ÖSSZEVONT BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ÉS ELSZÁMOLÁS BEFEKTETÉSI
JEGY VÉTELÉRE ÉS ELADÁSÁRA
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó ),
másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos )
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal
megvásárolja illetve eladja a következő értékpapírokat:

A megbízásokat és azok teljesítését a melléklet részletesen tartalmazza.
2.

A Bizományost a hatályos üzletszabályzat Díjtételekben meghatározott díjak illetik meg.

3.

Vétel esetén a Megbízó a hivatalos napi nettó eszközérték alapján számított, ügynöki jutalékkal növelt
vételi összeget a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Bizományos rendelkezésére bocsátja. Eladás
esetén a Megbízó a 1. pontban meghatározott értékpapírokat a jelen szerződés aláírásával egy időben a
Bizományos rendelkezésére bocsátja.

4.

A Bizományos a Vételi megbízás eredménytelensége esetén a Megbízó által kifizetett vételárat a megbízás
megszűnését követően a Megbízó rendelkezésére bocsátja. Eladási megbízás eredménytelensége esetén a
Bizományos a Megbízó által letétbe helyezett értékpapírokat a megbízás megszűnését követően a Megbízó
rendelkezésére bocsátja.

5.

A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41.-46. §szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett. Megbízó kijelenti hogy a Bszt. 41.-46. § rendelkezéseit Bizományos a
Megbízóval a tájékoztatás megadása előtt ismertette.

6.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a
Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában és az Alapkezelő kezelési szabályzatában foglaltak az
irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy
üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve
feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket
elfogadja.

7.

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél
esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő
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ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott
bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Helység, dátum
Mellékelten elküldjük Önnek a fent megjelölt időszakra vonatkozó Ön által még át nem vett megbízásait
és azok teljesítését.
Kérjük, hogy az összevont megbízási szerződés egyik példányát aláírva, a mellékelt válaszborítékban
visszaküldeni szíveskedjen. Egyúttal tájékoztatjuk arról, hogy a szerződést tudomásul vétel céljából küldtük,
amennyiben a megbízásokkal kapcsolatosan észrevétele van, azt egy munkanapon belül Társaságunknak jelezni
szíveskedjék.
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ÖSSZEVONT BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS ÉS ELSZÁMOLÁS BEFEKTETÉSI JEGY VÉTELÉRE ÉS ELADÁSÁRA
Időszak:
Számlatulajdonos kódja:
Dátum

Dátum

-tól

Azonosító

Értékpapír

V/E

(BSZ-15/24. melléklet)
-ig

Névérték

Darab

Árfolyam/
Napi eszk.

Név
cím
cím
ÁrfolyamJutalék
érték
%

Minimál
jutalék

Jutalék
összesen

Helység, dátum
Megbízó
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(BSZ-15/25. melléklet)

SZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI PÉNZSZÁMLA ÉS NYUGDÍJELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSÉRE
amely létrejött egyrészről (Számlanyitási adatok)
Név:_____________________________________________________
Leánykori név: ________________________________
Anyja neve: ___________________________________
Születési hely és idô: _________________________ Állampolgárság__________________________
Személyi igazolvány száma (útlevél): ______________Kiállító hatóság_________________________
Állandó lakcím: Ir. Szám: __ __ __ __, helység: _________________________________________
Utca, házszám, __________________________________________________________________
Levelezési cím (ha nem ugyanaz):
Ir. Szám: __ __ __ __, helység: _________________________________________
Utca, házszám, _______________________________________________________
Egyéni adóazonosító jel: ___________________________
Telefon / Fax / e-mail: Tel: ___________________________ Fax: ____________________________
e-mail: _____________________@______________________________________
Bankszámlaszám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __
(továbbiakban: Ügyfél), másrészről a
Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1118 Budapest, Ménesi út 22.
Cégjegyzékszám:
01-10-043344
Adószám:
12249312-1-43
(továbbiakban: Társaság vagy BUDA-CASH Zrt.) – Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott
helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

A szerződés létrejötte

1.1.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen
szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása.

1.2.

A Társaság tájékoztatja Ügyfelet, hogy a jelen szerződést – amennyiben annak aláírása a felek részéről nem
egyidejűleg történik – aláírásával ellátva postai úton küldi meg Ügyfél számára, az Ügyfél általi aláírástól számított 30
napon belül.

1.3.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződés aláírását megtagadná, úgy az Ügyfél által
esetlegesen a Társaság számára befizetett – a postai és egyéb adminisztrációs költségekkel csökkentett – összeget az
Ügyfél számára a számlanyitási adatok között megjelölt bankszámlájára történő átutalással, ennek hiányában postai
úton a szerződés visszaküldésére rendelkezésre álló határidőn belül visszafizeti.

2.
2.1.

Nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetése
A Társaság az Ügyfél pénzeszközeinek és értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez
kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására az alább meghatározott számlaszámon a nyugdíj-
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előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény (Nyesz tv.) alapján forintban vezetett nyugdíjelőtakarékossági pénzszámlát, és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát (együttesen: nyugdíj-előtakarékossági
számlák) nyit és vezet. A Társaság ezen számlákat a jelen szerződés létrejöttével egyidejűleg (1.1. pont) nyitja meg
Ügyfél számára.

ÜGYFÉLKÓD:
2.2.

A nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatosan az Ügyfél a Társaságnak csak
a) Magyarországon, illetőleg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában
kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra,
b) magyarországi, illetőleg az EGT más tagállamának szabályozott piacára bevezetett értékpapírra,
c) a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott állampapírra, és
d) pénzpiaci eszközre
vonatkozó ügyletre adhat megbízást.

2.3.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a Társaságot haladéktalanul értesíti. E
kötelezettségek elmulasztásából eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik
felelőséggel.

2.4.

Az Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő ügyleti megbízásokat
saját nevében (tényleges tulajdonosként teljesíti). Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a fenti nyilatkozattételre
bármikor jogosult őt felszólítani.

3.

A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla

3.1. A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla (nyugdíj pénzszámla) olyan
korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen kizárólag:
a) az Ügyfél által befizetett vagy átutalt pénz,
b) a nyugdíj értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj letéti számlán nyilvántartott befektetési eszközök hozama, a befektetési
eszközök értékesítéséből származó ellenérték,
c) az Ügyfél másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj pénzszámlájáról – a számlavezető által kiadott, az előtakarékoskodó
nyugdíj pénzszámlája egyenlegéről kiállított igazolás alapján – érkező átutalás, és
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által – az Ügyfél javára – átutalt előtakarékossági támogatás kerülhet jóváírásra.
3.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyugdíj pénzszámlára a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg legalább 5.000,-Ft
befizetést köteles teljesíteni.
3.3. A nyugdíj pénzszámlát a Társaság az Ügyfél által adott megbízás teljesítéséhez szükséges összeggel, valamint a
számlavezetéshez kapcsolódó költséggel és díjjal terhelheti meg.
3.4. A nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök a nyugdíj értékpapírszámla javára teljesített ügyleten kívül más
ügyletben fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik.

4.

A nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla

4.1.

A jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla dematerializált
értékpapírokról és a hozzá kapcsolódó jogokról az Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A Társaság kötelezettséget
vállal arra, hogy a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán az Ügyfél szabályszerű, a jelen szerződésnek és a
Nyesz törvénynek megfelelő rendelkezéseit teljesíti, a tulajdonában levő értékpapírokat ezen a nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlán történt változásokról az Ügyfelet jelen
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szerződésben meghatározott módon értesíti. Jelen szerződés alapján kiállított számlakivonat az értékpapír
tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja.
5.

Díjak, költségek

5.1.

A Társaság a jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő számlák fenntartásáért és vezetéséért az aktuális
díjjegyzékben rögzített számlavezetési díjat számít fel az Ügyfélnek.

5.2.

A Társaságot díjazás illeti meg a nyugdíj-előtakarékossági számlákon bonyolított egyes ügyletek után. A díj mértékét
– az adott tranzakcióhoz kapcsolódóan – a „Díjtételek” tartalmazza. A díjtételek listája a
Társaság
Üzletszabályzatának mellékletében található.

5.3.

Az Ügyfél által minden, a nyugdíj pénzszámlára történő befizetést követő első, az Ügyfél megbízása alapján ezen
befizetés összegéig, befektetési eszköz vételére vonatkozó ügylet díjmentes.

6.

Értesítések

6.1.

A Társaság az Ügyfelet a jelen szerződés alapján megnyitásra kerülő számlákon történt terhelésekről és jóváírásokról
írásban számlakivonattal értesíti, az ügyfélszámla aktuális egyenlegéről havi rendszerességgel értesítést küld az ügyfél
által megadott postacímre. A számlatulajdonos köteles haladéktalanul értesíteni a Buda-Cash Brókerház Zrt. központi
Back Office csoportját, ha az egyenlegközlő a tárgyhónapot követő 15-ig nem érkezett meg a címére. Visszajelzés
hiányában a Buda-Cash Brókerház Zrt. az egyenlegközlőt kipostázottnak és elfogadottnak tekinti.

7.

A szerződés hatálya és megszűnése

7.1.

A jelen szerződést az Ügyfél bármikor írásban, és a nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetésére vonatkozóan csak
együttesen, határidő nélkül felmondhatja, a felmondás – a számla kimerülése kivételével – azonban csak akkor
érvényes, ha az Ügyfél a felmondással egyidejűleg, a 7.5. pontban felsorolt lehetőségek közül választva, a számlák
állományáról is rendelkezik.

7.2.

Felek rögzítik, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlákon nyilvántartott befektetési eszközök a Társaság
számlavezetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeinek fedezeteként szolgálnak. Ha a nyugdíj pénzszámlán
nyilvántartott pénzeszközök nem nyújtanak fedezetet az Ügyfél jelen megállapodásban foglalt kötelezettségei
teljesítésére, a Társaság felszólítja az Ügyfelet a hiányzó összeg befizetésére. Ha az Ügyfél e felszólításnak a
kézhezvételt – vagy ennek hiányában a jogszabály szerinti kézbesítési vélelem beálltát – követő tizenöt napon belül
nem tesz eleget, a Társaság a nyugdíj-előtakarékossági számlákat azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a
Társaság a felmondással egyidejűleg felhívja az Ügyfelet arra, hogy a számlák állományával a 7.5. pontban foglaltak
szerint haladéktalanul rendelkezzen.

7.3.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaságot az Szja tv. 3. §-ának 23. pontjában meghatározott nyugdíjra való
jogosulttá válásáról haladéktalanul, de legkésőbb a nyugdíjjogosultság elérését követő 30 napon belül értesíti. Az
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a bejelentés vagy a nyugdíjjogosultságról való hiteles tudomásszerzést
követően jogosult a jelen szerződést 15 nap felmondási idő megtartásával felmondani. A Társaság a felmondás
közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt a 7.5. pontban írtak szerint rendelkezzen a
számlák állományáról.

7.4.

A Társaság a jelen szerződést a 7.2. és 7.3. pontokban írtakon túlmenően is, 30 nap felmondási idő megtartásával
bármikor jogosult megszüntetni. A Társaság a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja az Ügyfelet, hogy a
felmondási idő alatt a 7.5. pontban írtak szerint rendelkezzen a számlák állományáról.

7.5.

Az Ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszüntetésekor kérheti:
a)

a nyugdíj értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok, valamint a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek
általa meghatározott másik számlavezető által vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő transzferálását,
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b) a nyugdíj értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok általa meghatározott időpontban – de legkésőbb a felmondás
időpontját követő 30 napon belül – történő értékesítését, és ezt követően a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott
pénzeszközöknek Magyarország törvényes fizetőeszközében történő kifizetését, vagy
c)

a nyugdíj pénzszámla, a nyugdíj értékpapírszámla átalakítását a Tpt. szerinti ügyfélszámlává, értékpapírszámlává,
vagy az egyes számlák állományának befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára, értékpapírszámlára történő
átvezetését.
Felek megállapodnak abban, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszünése esetén, az Ügyfél jelen pont
szerinti rendelkezésének hiányában, illetve annak megtörténtéig, a számlák állományára a felelős őrzés szabályait kell
alkalmazni.

7.6.

8.

Az Ügyfél kijelenti, hogy teljes mértékben tisztában van a nyugdíj-előtakarékossági számlákon elhelyezett
pénzeszközökkel, valamint befektetési eszközökkel kapcsolatos adózási kérdésekkel, különös tekintettel az igénybe
vehető adókedvezmények feltételeire, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnésének adózási
következményeire.
Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás)

8.1.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt.,
továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók.

8.2.

Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon,
valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát,
feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés
aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.

8.3.

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén –
a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját
eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által
egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a
szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.

8.4.

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés tárgyára vonatkozó bármely jogszabály, hatósági vagy felügyeleti
előírás változása jelen szerződés módosítása nélkül is kihat a Felek jogaira és kötelezettségeire.

9.

Egyéb rendelkezések

9.1.

Ügyfél igazolja továbbá, hogy a Társaság, illetve annak ügynöke megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő,
újszerű vagy a Társaság, illetve az Ügyfél felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket és azokat az Ügyfél
tudomásul vette.

9.2.

A Társaság felhívja a figyelmét az Ügyfélnek, hogy a befektetési eszközök kereskedelmének üzletága magas
kockázatú és egyáltalán nem garantálható nyereség a befektetési eszközök befektető általi adásvétele során, sőt a
befektetőknek a komoly veszteség kockázatával is számolniuk kell. Ez a megállapítás a befektetési eszközök árának
gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű és irányú változására vonatkozik. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával
igazolja, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Társaság tájékoztatást adott az általa kínált befektetési
eszközök, befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről, valamint eleget tett a Bszt. 41.46. §--ában foglalt tájékoztatási kötelezettségeinek, azaz tájékoztatta őt az ügyletkötést megelőző időszak piaci
helyzetéről, és az ügyfél rendelkezésére álló esetleges befektetővédelmi rendszerről, a szerződéshez kapcsolódó
díjakról, költségekről.

9.3.

Az ügyfél jelen szerződés mellékleteként szereplő nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy minden
olyan adatot, mely a jelen üzleti kapcsolat tárgyával összefüggésben áll, a Társaság a jelen ajánlatot továbbító
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ügynökének részére, illetve az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 7-9,
Cégjegyzékszám: 01-10-044378,. nyilvántartja: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: Tanácsadók)
részére adatkezelési célból továbbítsa, egy átfogó és optimális tanácsadás érdekében.
A nyilatkozat aláírása esetén az Ügyfél a társaságot az értékpapírtitok betartásának kötelezettsége alól felmenti az nyugdíjelőtakarékossági számlái vonatkozásában a Tanácsadókkal szemben. Ezzel összefüggésben az Ügyfél a továbbítási hibákból
vagy az adatok hibás feldolgozásából vagy esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károk miatt nem jogosult igényt
érvényesíteni a Társasággal szemben.
Az Ügyfél hozzájárul az értékpapír-titok átadásához a fentiekben szereplő Társaságok részére:
Igen

Nem

A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Felek a szerződést három példányban írják alá, amelyből egy példány az Ügyfelet, kettő példány a Társaságot illeti meg. Vita
esetén a szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek.
………………., 20………….

………………………………………
Ügyfél
Mellékletek:
1.
2.
3.

…………………….., 20………………..

…………………………………………..
BUDA-CASH Zrt.

A nyugdíj-előtakarékossági számlákon forgalmazott befektetési eszközök listája,
Kockázatfeltáró nyilatkozat
Nyilatkozat nyugdíj-előtakarékossági számlavezetésről
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(BSZ-15/25/1. melléklet)

BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK LISTÁJA
A BUDA-CASH Zrt. a nyugdíj-előtakarékossági számlákhoz kapcsolódóan az alábbi értékpapírokra vesz fel megbízást:
- magyar állampapírok / államkötvények és diszkont kincstárjegyek /
- a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények
- a BUDA-CASH Zrt. által forgalmazott befektetési alapok befektetési jegyei:
(BSZ-15/25/2a. melléklet)

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKON
FORGALMAZOTT BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS ÜGYLETEKRE

Tájékoztatást kaptam arról, hogy az értékpapír befektetések az árfolyam emelkedés lehetősége mellett kockázattal is járnak. A
részvények, kötvények, befektetési jegyek, és egyéb értékpapírok árfolyama a vásárláskori értékhez képest emelkedhet és
csökkenhet. Ez elsősorban a tőkepiac változásaitól függ. Tájékoztatást kaptam az egyes befektetési lehetőségekkel kapcsolatos
hozamok alakulásának lehetőségeiről, illetve a befektetéshez kapcsolódó kockázatokról (különösen a hozamok alakulásáról, az
árfolyamok csökkenéséről, a változó devizaárfolyamokról). Elolvastam a részletes szerződési feltételeket. Kitöltöttem és
aláírtam a nyomtatványokat, és tudomásul vettem, hogy a Társaság, illetve ügynöke semmilyen befolyással nem bír a
részvények, kötvények, befektetési jegyek, és egyéb értékpapírok árfolyamának alakulására, és így nem vonható felelősségre
azok teljesítményét illetően.

Dátum:………………………………….
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(BSZ-15/25/4. melléklet)

NYILATKOZAT NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSRŐL

Alulírott
Név:
Lakcím:
Személyi igazolvány száma:
Anyja neve:
Ügyfélszámla szám:
mint Megbízó jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy a Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál nyitott, fent jelzett számú nyugdíj-előtakarékossági számlám a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. § 76. pontja szerinti Nyugdíj-előtakarékossági számlának minősül.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlán, továbbá az azzal kapcsolatos, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek alkalmazásához előírt bizonylatokon „NYESZ-R”
megkülönböztető jelzést alkalmazzon.
Tudomásul veszem, hogy az adóhatóság kizárólag ilyen számlára utalhatja ki a jóváírást, a tőkésített hozamok csak ezen a
számlán adómentesek, és csak az a nyugdíjszolgáltatás adómentes, amelyet erről a számláról fizettek, továbbá azt, hogy több
megkülönböztető érvényes szerződés esetén az adóhatóság csak az első nyilatkozatot fogadja el, azonos keltezésű
nyilatkozatoknál pedig egyik számla sem fogadható el nyugdíj-előtakarékossági számlának.
Kelt: ……………………………….

_____________________________
ügyfél aláírása
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(BSZ-15/26. melléklet)

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKON
BONYOLÍTOTT, DEMATERIALIZÁLT FORMÁBAN ELŐÁLLÍTOTT BEFEKTETÉSI
ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS ÜGYLETEKRE
amely létrejött egyrészről a(z)
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
ÜGYFÉLKÓD:
mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) és a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint befektetési szolgáltató (a továbbiakban: Társaság) között,
az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
I. Általános rendelkezések
1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla és nyugdíjelőtakarékossági pénzszámla vezetésére vonatkozó szerződést kötöttek, melynek alapján – a fent megjelölt számlaszámok alatt
a Társaság az Ügyfél javára nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát, valamint nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát
nyitott és vezet.
2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság e szerződés megkötése előtt a Bszt. 41.-46. §szerinti tájékoztatási kötelezettségének
eleget tett, továbbá tájékoztatást adott az Ügyfélnek az általa kínált befektetési eszközök, befektetési szolgáltatások és
kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről is.
3. A nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatosan az Ügyfél a Társaságnak csak
a) Magyarországon, illetőleg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív
befektetési értékpapírra,
b) magyarországi, illetőleg az EGT más tagállamának szabályozott piacára bevezetett értékpapírra,
c) a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott állampapírra, és
d) pénzpiaci eszközre
vonatkozó ügyletre adhat megbízást.
4. A Társaság vállalja, hogy a nála elhelyezett, a fent meghatározott nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán és nyugdíjelőtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközökre és egyéb befektetési eszközökre vonatkozó megbízásokat az
Ügyfél részére – az Ügyfél írásban vagy szóban adott utasításai, megbízásai, a vele kötött adásvételi, bizományosi vagy egyéb
szerződések alapján – a Társaság üzletszabályzatának rendelkezései szerint nyilvántartja, teljesíti, valamint elvégzi azok
elszámolását.
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5. Az Ügyfél eseti megbízásait




telefonon a 36-1/235-1500, […] telefonszámokon,
telefaxon a 36-1/[…] telefax-számon, vagy
személyesen (nem telefonon vagy telefaxon), a Társaság budapesti és vidéki fiókjaiban

adhatja meg.
II. Fedezetek biztosítása, halasztott pénzügyi teljesítés
1. Az Ügyfél vállalja, hogy – a közte és a Társaság között létrejött, kifejezetten eltérő, írásbeli megállapodás hiányában – a
nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámláján és a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláján mindenkor, mind pénzben, mind
egyéb befektetési eszközben legalább olyan mértékű fedezetet biztosít, amely a bármilyen jogcímen esedékes terhelések
végrehajtásához elegendő.
2. Amennyiben az Ügyfél fent megjelölt számláin lévő szabad rendelkezésű befektetési eszköz-állomány az esedékes
terhelések végrehajtásához nem elegendő, úgy a Társaság jogosult a terhelés végrehajtását a fedezet biztosításáig
felfüggeszteni. A felfüggesztésből eredő károkért az Ügyfél korlátlanul felel.
3. A Társaság az Ügyfél részére a tőzsdei vételi megbízásai során a 2007. évi CXXXVIII. törvény 66. -ában meghatározott
halasztott pénzügyi teljesítést engedélyezhet, melynek esedékessége a T+3. napon következik be.
4. Az Ügyfél esedékességkori nemteljesítése esetén, a T+4. napon a Társaság írásbeli felszólítást küld az Ügyfélnek a hiányzó
fedezet biztosítására. A T+4. naptól a tényleges teljesítés napjáig az Ügyfél az üzletszabályzatban meghatározott késedelmi
kamat megfizetésére kötelezhető.
5. Amennyiben az Ügyfél a felszólítás ellenére a T+14. napig sem tesz eleget a Társaság felé fennálló kötelezettségének, úgy a
Társaság a T+15. naptól jogosult a jelen szerződést, valamint az I./1. pontban írt számlaszerződést felmondani.
III. A szerződés hatálya, módosítása
1. A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt valamennyi fél aláírásával látta el.
2. A szerződés bármely pontja csak írásban módosítható.
3. A Szerződés határozatlan időre szól.
IV. Záró rendelkezések
1. A szerződés kettő eredeti példányban készült.
2. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon,
valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát,
feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával
kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
3. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén – a
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási
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szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg
megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel
kapcsolatban felmerülő jogvitában.
A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.
Kelt: …………….., 200…………..
________________________
Ügyfél
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BSZ-15/32 melléklet

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA
Bevezetés
A 2007/138 számú „A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól” törvény előírásainak megfelelően a Buda-Cash Brókerház Zrt. kötelessége, hogy minden
szükséges és ésszerű lépést megtegyen annak érdekében, hogy ügyfelei számára a legjobb teljesítést érje el bármilyen pénzügyi
eszközre vonatkozó megbízás végrehajtása során.
Ennek érdekében a Buda-Cash Brókerház Zrt. eljárásrendjét, és eljárási politikáit úgy alakítja, hogy elérje a lehető legjobb
teljesítési eredményt, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot.
A Politika célja
Jelen politika célja, hogy tájékoztassa az ügyfeleket a Buda-Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott standard eljárásról
ügyfélmegbízások végrehajtása esetén.
A Politika hatálya
A Buda-Cash Brókerház Zrt. minden ügyfelét besorolta a három ügyfél-kategória egyikébe. A Buda-Cash Brókerház Zrt.
értesíti az ügyfeleket arról, hogy Elfogadható Partner, Szakmai-, vagy Lakossági Ügyfél kategóriába lettek besorolva. Ez a
Politika a szakmai, és lakossági ügyfelek részére végrehajtott megbízások kezeléséről szól, és nem alkalmazandó Elfogadható
Partnerek esetén.
Termékskála
Jelen Politika kiterjed a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél az alábbi termékkörre:
-

Átruházható Értékpapírok
Pénzpiaci eszközök
Befektetési jegyek
Teljesítéses, vagy elszámolásos deviza-, kamat-, értékpapír-, pénzügyi index és hozam opciós-, tőzsdei, és tőzsdén
kívüli határidős-, és csere ügyletek
Elszámolásos nyersanyag opciós-, tőzsdei, és tőzsdén kívüli határidős-, és csere ügyletek
Teljesítéses nyersanyag opciós-, tőzsdei, és tőzsdén kívüli határidős-, és csere ügyletek amennyiben ezek valamely
szabályozott piacra, vagy multilaterális kereskedési platformra be vannak vezetve

Kivételek
A Végrehajtási Politika az alábbi esetekben nem alkalmazandó:
a) Amikor a Buda-Cash Brókerház Zrt. közvetlen piaci hozzáférést biztosít egy ügyfélnek
b) Amennyiben az ügyfél a 2007 évi CXXXVIII. Törvény 62 § 6 bekezdésében foglaltak szerint rendelkezik a
kereskedési helyszínre és az ügyletkötés minden adatára vonatkozóan, a Buda-Cash Brókerház Zrt.az ügyfél
rendelkezése alapján hajtja végre a megbízást.
c) Amennyiben az ügyfelek a teljesítési politikában foglaltaktól eltérő kereskedési helyeket választanak, mely
ügyfélutasítás megakadályozhatja, hogy a befektetési vállalkozás a megbízást ügyfél számára legkedvezőbb módon
hajtsa végre, azt a Buda-Cash Brókerház Zrt. tiszteletben tartja és az ügyfél rendelkezése alapján teljesíti.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 278/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

A legjobb teljesítés meghatározása
A Buda-Cash Brókerház Zrt. biztosítja, hogy ügyfélmegbízás végrehajtásakor a következő kritériumokat veszi figyelembe
2007 évi CXXXVIII. Törvényben felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának meghatározásánál:
-

a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára (nettó ár),
a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai,
a megbízás költsége,
a megbízás végrehajtásának időigénye,
a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
a megbízás nagyságrendje,
a megbízás természete,
azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző, vagy egyéb más, a
likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli
személy vagy szervezet (végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható.

Lakossági ügyfelek piaci megbízásainak során a legjobb eredmény meghatározására a Társaság a teljes összeget veszi alapul,
mely magába foglalja a pénzügyi eszköz árát és a végrehajtás során felmerült költségeket is.
A felmerült költségek tartalmazzák az ügyfelet terhelő költségeket, ide értve a végrehajtási helyszínnel kapcsolatos díjakat, az
elszámolási és teljesítési díjakat, valamint a megbízás teljesítése során igénybevett harmadik félnek fizetendő díjakat.
Szakmai ügyfél megbízásainál a Társaság a lakossági ügyfeleknél alkalmazott eljárást követi, kivételt képezhet a Szakmai
ügyfél „ajánlatkérés” alapján történő kereskedése:
A MiFID által előírt legkedvezőbb végrehajtási kötelezettség arra az esetekre vonatkozik, amikor a Társaság az ügyfél nevében
vesz, illetve elad. Nem terjed ki azonban azon esetekre, amikor az ügyfél kérésére ajánlatot tesz, ha az ügyfél Szakmai ügyfél
minősítésű. Ez az úgynevezett „Árfolyamjegyzés Iránti Kérelem”, azaz „RFQ” alapon történő kereskedés.
A különbség:
 az ügyfél megbízza a Társaságot, hogy a legjobb vételárat kapja meg, azaz az ügyfél nevében eljárva az ügyfél
érdekeit kell figyelembe venni,
 az ügyfél ajánlatot kér vagy kap a Társaságtól, és az ügyfél ezek után hozza meg a döntését,hogy ez az ár a legjobb áre.
Ha egy tőzsdén kívüli azaz „OTC” termék feltételeiben a Társaság az ügyféllel közvetlenül megállapodik, a Társaság nem az
ügyfél nevében jár el, és az ügyfél által az ügyletre vonatkozóan adott utasítást nem lehet majd úgy értékelni, mint a
legkedvezőbb végrehajtás alá tartozó megbízást.
Teljesítési csatornák
A Buda-Cash Brókerház Zrt. biztosítja ügyfelei számára a megbízások szabályozott piacon, multilaterális platformon és ezeken
kívüli végrehajtását.
A Buda-Cash Brókerház Zrt. meghatározta azon csatornák, kereskedési helyszínek körét, melyek biztosítják a Végrehajtási
Politikában foglaltak teljesítését az ügyfelek számára.
A Buda-Cash Brókerház Zrt. az Ügyfél megbízások teljesítésekor a következő végrehajtási helyszíneket veszi igénybe:
- szabályozott piacok, amelyeknek a Buda-Cash Brókerház Zrt. tagja
- más szabályozott piacok, amelynek a Buda-Cash Brókerház Zrt. nem tagja, azonban közreműködő
igénybevételével hozzáféréssel rendelkezik
- más tőzsdén, melyek nem minősülnek szabályozott piacnak
- multilaterális kereskedési rendszerek
- más befektetési vállalkozás
- az Európai-unión kívüli vállalkozások vagy szervezetek, akik a fentieknek megfelelő funkciókat töltik be.
Jelen politika 1.sz. melléklete tartalmazza valamennyi kereskedési helyszínt, valamint az ügyfelek számára
legkedvezőbbnek ítélt kereskedési helyszíneket termékenként.
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Felülvizsgálat
A Buda-Cash Brókerház Zrt. évente legalább egyszer felülvizsgálja a kereskedési helyszíneket, és csatornákat. Azokban az
esetekben, amikor a Buda-Cash Brókerház Zrt. saját maga a kereskedési helyszín (saját számlás ügyletek) ott a felülvizsgálat
során saját teljesítési minőségét hasonlítja össze más, alternatív kereskedési helyszínekkel.
A Buda-Cash Brókerház Zrt. abban az esetben is felülvizsgálja végrehajtási politikáját, amennyiben jelentős változás
következik be az üzleti környezetben vagy a megbízások kezelésének menetében. A végrehajtási politika módosulása esetén a
hatálybalépést megelőző napon értesítést küld az ügyfeleknek
Transzparencia
Ügyfél kérésére a Buda-Cash Brókerház Zrt. köteles ésszerű időn belül bemutatni, hogy a megbízás(ok) jelen teljesítési
politikában meghatározott elvek alapján lett(ek) végrehajtva.

Az ügyfelek megbízásainak kezelése
A Buda-Cash Brókerház Zrt. az ügyfél által adott megbízás végrehajtása során
- azonnal és pontosan rögzíti és allokálja a végrehajtott megbízást,
- az egyébként összehasonlítható ügyfélmegbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében azonnal végrehajtja,
- haladéktalanul tájékoztatja a lakossági ügyfelet, ha a megbízás végrehajtását akadályozó körülményről szerez
tudomást.
Nem köteles az ügyfél által adott megbízást azonnal végrehajtani, ha
a) az ügyfél által adott megbízás limitáras megbízás,
b) az aktuális piaci feltételek között a megbízást nem lehet végrehajtani, vagy
c) azzal az ügyfél érdekei sérülnének.
A Buda-Cash Brókerház Zrt. jogosult harmadik fél felé továbbítani a megbízást, illetve harmadik felet igénybe venni a
megbízás teljesítése érdekében.
Amennyiben a Buda-Cash Brókerház Zrt. a végrehajtott megbízás teljesítését is maga végzi, vagy annak nyomon-követéséért
is felelősséget vállal, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a végrehajtott megbízás teljesítése során kapott,
az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a megfelelő ügyfél megfelelő számláján
haladéktalanul és pontosan jóváírásra kerüljön.
Limitáras megbízások
Limitáras megbízás meghatározása: valamely pénzügyi eszköz meghatározott limitáron vagy annál jobb áron, meghatározott
mennyiségben történő vételére vagy eladására irányuló megbízás.
A Buda-Cash Brókerház Zrt. a limitáras megbízást nem tudja végrehajtani azonnal a megbízások felvételének sorrendjében.
A Buda-Cash Brókerház Zrt. mivel a szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozóan nem internalizál, a nem teljesült
szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozó limitáras megbízás lehető leghamarabb történő végrehajtásának
elősegítését azzal éri el, hogy a limitáras megbízást továbbítja az ajánlati könyves kereskedési rendszert működtető
szabályozott piac vagy MTF felé, ahol is az adott piac, illetve MTF ajánlati könyvében más piaci szereplők számára az ajánlat
könnyen hozzáférhető.
A Buda-Cash Brókerház Zrt. a szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozó nem teljesült limitáras megbízást a
szabályozott piac vagy MTF ajánlati könyvében a megbízás adásának módjától függő ideig szerepelteti. A telefonon adott
megbízás esetén adott napon, míg az írásban adott megbízás esetén az ügyfél által megadott időpontig, de legfeljebb egy
hónapig.
Megbízások Összevonása
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Esetenként a Buda-Cash Brókerház Zrt. végrehajthat saját számlájára ügyfélmegbízást vagy ügyletet úgy, hogy az ügyfél
megbízását egy másik ügyfél megbízásával összevonja.
Az összevonás az alábbi esetekben lehetséges:
- ezzel összességében egyetlen olyan ügyfél sem szenved hátrányt, akinek a megbízását egy másik ügyfél
megbízásával összevonták,
- a Buda-Cash Brókerház Zrt. minden olyan ügyfél figyelmét felhívta arra, akinek a megbízása egy másik ügyfél
megbízásával összevonásra kerül, hogy az összevont végrehajtás az egy ügyfél által adott több megbízás esetében
egyes megbízások tekintetében hátránnyal járhat
- Buda-Cash Brókerház Zrt. Allokációs Szabályzata részletesen szabályozza a megbízások és ügyletek összevont
végrehajtásának szabályait, ideértve azt is, hogy a megbízás vagy ügylet mérete és ára hogyan befolyásolja az
allokációt, hogy a részleges végrehajtás esetében az allokáció milyen szabályok szerint történik.

Összevont megbízások allokálása
Ha a Buda-Cash Brókerház Zrt. az ügyfél megbízását egy a Buda-Cash Brókerház Zrt. saját számlájára végrehajtásra kerülő
ügylettel vonja össze, és az ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció során az ügyfél megbízása alapján
létrejött ügylet részesül előnyben.
Az Ügyfeleink jogai
Ügyfeleinknek joga van bővebb felvilágosítást kérni a politikával és a politikában foglaltak alkalmazásával kapcsolatban.

Tölgyesi Péter
vezérigazgató

Gyarmati János
vezérigazgató

Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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1. sz. melléklet
Teljesítési helyek listája termékenként
Termék
Budapesti Értéktőzsdére
bevezetett részvények,
befektetési jegyek, ETF,
certifikátok
Budapesti Értéktőzsde által
működtetett multilaterális
kereskedési rendszerre (BÉTa
Piac) bevezetett részvények

Lehetséges teljesítési helyek
Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu)

Megjegyzés
kizárólagos teljesítési hely

Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) által működtetett
multilaterális kereskedési rendszer (BÉTa Piac)

Egyéb –a Budapesti
Értéktőzsdén kívüliszabályozott piacra bevezetett
értékpapírok

Európa
XETRA (www.deutsche-boerse.com)
Düsseldorf Stock Exchange (www.boerseduesseldorf.de)
Frankfurt Stock Exchange (www.boersefrankfurt.com)
Munich Stock Exchange (www.boerse-muenchen.de)
Stuttgart Stock Exchange (www.boerse-stuttgart.de)
Berlin Stock Exchange (www.boerse-berlin.de)
Hamburg Stock Exchange (www.boersenag.de)
Hannover Stock Exchange (www.boersenag.de)
Vienna Stock Exchange (www.wienerborse.at)
Swiss Stock Exchange (www.swx.com)
Athens Stock Exchange (www.ase.gr)
Barcelona Stock Exchange (www.borsabcn.es)
Bern Securities Exchange (www.berne-x.com)
Bratislava Stock Exchange (www.bsse.sk)
Irish Stock Exchange (www.ise.ie)
Euronext (www.euronext.com) /Amszterdam,
Brüsszel, Luxemburg, Párizs, Lisszabon/
The Nordic Exchange (www.omxgroup.com)
OMX Helsinki (www.nasdaqomxnordic.com )
OMX Stockholm (www.nasdaqomxnordic.com )
Istambul Stock Exchange (www.ise.org)
London Stock Exchange
(www.londonstockexchange.com)
London International Exchange
London Stock Exchange SETS Market
Bolsa de Madrid (www.bolsamadrid.es)
Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) (Standard/Blue
Chip,Star & MTA Int.)

kizárólagos teljesítési hely,
amennyiben az ügyfél elfogadja a
BÉTa Piac feltételeit. A teljesítés
devizaneme HUF.
Meglévő értékpapírok eladása
esetén a letéti hely alapján kerül sor
a
teljesítés
piacának
meghatározásra.
Amennyiben nem fogadja el a
BÉTa Piac feltételeit, az „Egyéb –a
Budapesti Értéktőzsdén kívüliszabályozott
piacra
bevezetett
értékpapírok”-ra
vonatkozó
feltételek szerint történik az ügylet
végrehajtása
A
BUDA-CASH
Zrt.
nem
rendelkezik tagsággal a felsorolt
teljesítési
helyeken,
azonban
közreműködő
igénybevételével
hozzáféréssel
rendelkezik
a
teljesítési helyekhez.
A közreműködők a következők:
-Erste Bank Ag ,
- Celadon Financial Group LLC
(www.celadonfinancial.com),
-Saxo Bank S.A. rendszerén
keresztül, (www.saxobank.com)

Az
ügyfél
által
választott
devizanemnek megfelelő piacon
történik a teljesítés, több ilyen piac
esetén azok likviditása határozza
meg a teljesítés piacát.
Meglévő értékpapírok eladása
esetén a letéti hely alapján kerül sor
a teljesítés piacának
meghatározásra.

Oslo Bors (www.oslobors.no)
Burza Cennych Papiru Praha /Prague Stock Exchange
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(www.pse.cz)
The Nordic Exchange Tallin
(www.ee.omxgroup.com)
Malta Stock Exchange (www.borzamalta.com.mt)
VIRTX (www.wirt-x.com)
Newex, NewEurope Exchange (www.newex.com)
Zagrebacka Burza (www.zse.hr)
SWX, Swiss Exchange (www.swx.com)
Sistema de Interconexión Bursátil Español
Amerika
AMEX- American Stock Exchange (www.amex.com)
NASDAQ (www.nasdaq.com) (Global Markets /
Capital Market/Other OTC-Pink Sheets/OTC Bulletin
Board)
NYSE- New York Stock Exchange (www.nyse.com)
NYSE-ARCA
Kanada, Toronto Stock Exchange (www.tsx.com )
Ázsia
Hong Kong Stock Exchange (www.hkex.com.hk )
Singapore Excahge (www.sgx.com)

Certifikátok, turbó-jegyek,
opciók, egyéb pénzügyi
eszközök kereskedése,
közvetlenül az
árjegyzővel/kibocsátóval

Saxo Bank A.S. rendszerén
keresztül), (www.saxobank.com)

Ausztrália
Australian Stock Exchange (www.asx.com.au )

A közreműködő a következő:
-Erste Bank Ag ,

Cyprus Stock Exchange
(www.cse.com.cy) által
működtetett Emerging
Companies Market-en (MTF)
forgó értékpapírok

Cyprus Stock Exchange (www.cse.com.cy) által
működtetett Emerging Companies Market (MTF)

Magyar állampapírok
(államkötvények, diszkont
kincstárjegyek)
Külföldi állampapírok
Vállalati kötvények
BUDA-CASH Zrt. által nem
forgalmazott, nemzetközi
befektetési alapok befektetési
jegyei
BUDA-CASH Zrt. által
forgalmazott befektetési
alapok befektetési jegyei

A BUDA-CASH Zrt. saját számlás ügylet keretébent,
illetve OTC piacon próbálja meg az ügyfelek
megbízását teljesíteni.

Termék
Tőzsdén/tőzsdén kívül kötött
nem szállításos áruügyletek
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KBC Securities

OTC piacon, a közreműködő közvetítő rendszeren
keresztül
Információ a befektetési jegyekről: fondsweb.de
internetcímen
A BUDA-CASH Zrt. a befektetési alapok
tájékoztatójában lefektetett elvek szerint, a letétkezelő
által meghatározott 1 jegyre jutó napi nettó
eszközértéken végzi a befektetési jegyek
forgalmazását.
Lehetséges teljesítési helyek
Bankközi piacon

A közreműködő a következő:
- Sharelink Securities and Financial
Services Ltd
Hazai
Bankok,
szolgáltatók

Befektetési

A közreműködő a következő: KBC
Securities, Raiffeisen Bank
International

Megjegyzés
A
BUDA-CASH
Zrt.
nem
rendelkezik tagsággal a felsorolt
teljesítési
helyeken,
azonban
közreműködő
igénybevételével
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hozzáféréssel
rendelkezik
teljesítési helyekhez.

a

Brent olaj
Crude olaj
Kukorica
Szójabab
Réz
Földgáz
Sovány sertés
Élő marha
Arany, ezüst
Bankközi devizapiacon
kötött határidős, nem
szállításos ügyletek:

Intercontinental Exchange (ICE) (www.theice.com)
Global Exchange (GLOBEX) (www.cme.com)
Chicago Board of Trade (ECBOT) (www.ecbot.com)
Chicago Board of Trade (ECBOT) (www.ecbot.com)
Global Exchange (GLOBEX) (www.cme.com)
Global Exchange (GLOBEX) (www.cme.com)
Global Exchange (GLOBEX) (www.cme.com)
Global Exchange (GLOBEX) (www.cme.com)
Global Exchange (GLOBEX) (www.cme.com)

Összes devizapár, CFD

Bankközi devizapiac (Saxo Bank A.S. rendszerén
keresztül), (www.saxobank.com)
- GAIN Capital Ltd. . rendszerén keresztül
(www.gaincapital.com )

A legkedvezőbb árfolyam itt érhető
el.

magyar bankközi devizapiac
‐ OTP Bank Nyrt. (www.otpbank.hu)
‐ Takarékbank Zrt. (www.takarekbank.hu)
‐ Erste Bank Zrt. (www.erstebank.hu)
‐ ING Bank N.V. (www.ing.hu)
‐ CIB Bank Zrt. (www.cib.hu)

Kedvezőtlenebb az árfolyam, mint
a Saxo Bank A.S. és GAIN Capital
Ltd. rendszerén keresztül elért
bankközi
devizapiacon,
ugyanakkor az ügyfél magyar
állampapírban
is
tarthatja
fedezetét.

-Bankközi devizapiac (Saxo Bank A.S. rendszerén
keresztül), (www.saxobank.com)
- GAIN Capital Ltd. . rendszerén keresztül
(www.gaincapital.com )

A bankközi piac 24 órás piac, az
ügyfél dönthet, hogy a tőzsdén vagy
a bankközi piacon kerüljön
megkötésre az ügylet.

Összes devizapár

A közreműködő a következő:
-Saxo
Bank
A.S.
(www.saxobank.com)
- GAIN Capital Ltd. . rendszerén
keresztül (www.gaincapital.com )

Arany, ezüst

Termék
Árfolyam-különbözeti
ügyletek
Bankközi devizapiacon
kötött határidős, opciós
ügyletek
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Lehetséges teljesítési helyek
Bankközi devizapiac (Saxo Bank A.S. rendszerén
keresztül), (www.saxobank.com)
- GAIN Capital Ltd. . rendszerén keresztül
(www.gaincapital.com )
Bankközi devizapiac (Saxo Bank S.A. rendszerén
keresztül), (www.saxobank.com) illetve
magyar bank igénybevételével:
‐ OTP Bank Nyrt. (www.otpbank.hu)
‐ Takarékbank Zrt. (www.takarekbank.hu)
‐ Erste Bank Zrt. (www.erstebank.hu)
‐ ING Bank N.V. (www.ing.hu)

Megjegyzés
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BSZ-15/33 melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA
1.

Összeférhetetlenség elkerülésével kapcsolatos rendelkezések:

Minden összeférhetetlenségi esetet meg kell figyelni és kezelni kell. Az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó
ellenőrző mechanizmusokat és a megfigyeléshez alkalmazott eszközöket nyilván kell tartani. A Buda-Cash Brókerház Zrt.
úgy alakította ki politikáját, hogy a lehető legnagyobb függetlenség biztosítása érdekében
a) úgy szabályozza az egyes befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében feladatot ellátó
alkalmazottak közötti információáramlást, hogy az ellenőrizhető legyen és azzal az ügyfél számára a lehetséges érdekösszeütközésből adódó károkozást megelőzze,
b) különálló ellenőrzést biztosít azon alkalmazottak számára, akik olyan ügyfelek nevében vagy javára végzett
befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében látnak el feladatot, akik érdekei között
konfliktus állhat fenn, vagy akik más módon fennálló érdekkonfliktust jelenítenek meg, ideértve azt az esetet is,
amikor ezt az ügyfél nevében vagy javára végzett tevékenység és a befektetési vállalkozás saját számlájára
végrehajtandó ügylet okozza,
c) kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy összefüggést, akik olyan befektetési
szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust
keletkeztethet,
d) megakadályozza, hogy bármilyen olyan személy, aki a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő
szolgáltatás keretében nem rendelkezik feladattal, bármilyen módon befolyásolhassa azt az alkalmazottat, aki ilyen
feladatot lát el,
e) megakadályozza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében feladatot ellátó
alkalmazott párhuzamosan ellátandó, vagy egymásra épülő feladatai ellátása során esetleg kialakuló érdekkonfliktus
ellenőrzése akadályokba ütközzön.
Érdekellentétek az ügyfelek és
- a Társaság,
- a Társaság dolgozói
- a Társaság többi ügyfelei között léphetnek fel
Értékpapír-szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása során, az alábbi területeken:
- megbízás felvételét, továbbítását, kivéve az online platformokat igénybevevő ügyfelek esetén
- megbízás végrehajtását az ügyfél javára
- sajátszámlás kereskedést
- portfoliókezelést
- befektetési tanácsadást
- pénzügyi eszköz elhelyezését az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül
- pénzügyi eszköz letéti őrzését és nyilvántartását, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetését,
- letétkezelést, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetését, nyomdai úton előállított értékpapír esetében
ennek nyilvántartását és az ügyfélszámla vezetését,
- befektetési és pénzügyi elemzést
- származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközökhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő
szolgáltatás

Mindezek mellett érdekellentét jöhet létre azáltal is, ha a Társaság
- közreműködik a pénzügyi eszközöket kibocsátó intézmények kibocsátásaiban,
- részt vesz a mindenkori pénzügyi eszköz kibocsátó intézmények pénzügyi elemzésének elkészítésében,
- fizetést teljesít, illetve kap a mindenkori pénzügyi eszköz kibocsátó intézmény számára, illetve intézménytől,
- együttműködik a mindenkori pénzügyi eszköz kibocsátó intézménnyel vagy
- a pénzügyi eszköz kibocsátójával közös leányvállalattal/részesedéssel rendelkezik közvetlen, vagy közvetett
formában
Érdekellentétek léphetnek fel akkor is, ha
- a Társaságnak vagy Társaságunkon belüli bizonyos személyeknek olyan információk állnak rendelkezésére, amelyek
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-

egy ügyféllel kötött üzlet időpontjában még nem nyilvánosak,
előnyt élveznek bizonyos pénzügyi eszközökre való ösztönzések, pl. elemzések, tanácsadás, javaslat vagy megbízás
teljesítése során.

Mindezen érdekellentétek lehető legteljesebb elkerülése érdekében egy olyan szervezet működik a Buda-Cash Brókerház Zrt.nél ahol a feladatok megfelelően elkülönülnek egymástól.
A Buda-Cash Brókerház Zrt., valamint munkatársai is a törvényi előírásnak megfelelően kötelesen az értékpapír
szolgáltatásokat és a kapcsolt kiegészítő szolgáltatásokat becsületesen, kötelességtudóan és professzionális módon az ügyfelek
érdekében teljesíteni és az elvárható minden intézkedést megtenni azért, hogy elkerülésre kerüljön az érdekek összeütközése.
Ennek érdekében:
- A Buda-Cash Brókerház Zrt. függetlenséget biztosít a Társaság eltérő üzleti tevékenységében részt vevő személyek
számára, hogy egymástól megfelelő mértékben függetlenül folytathassák tevékenységüket
- Az érdekellentét lehetőségét magába hordozó tevékenységekben részt vevő személyek közötti információcserét
megfelelő eljárások alkalmazásával megelőzzük, vagy ellenőrizzük, ha az információcsere kárt okozhat az ügyfelek
érdekeiben
- Különálló ellenőrzést biztosítunk azon alkalmazottaink felett, akik érdekei között ellentét alakulhat ki, vagy akik más
módon érdekellentétet jelenítenek meg
Javadalmazási rendszerünket úgy alakított ki, hogy potenciálisan érdekellentétet hordozó kapcsolatban tevékenykedő
alkalmazottak javadalmazása közötti összefüggést vagy közvetlen kapcsolatot kizártuk.
Amennyiben egyes konkrét esetekben a Buda-Cash Brókerház Zrt. úgy értékeli, hogy az érdekellentétek a fent említett
intézkedések ellenére sem elkerülhetők, akkor erre összhangban a fenti alapelvekkel az ügyféllel kapcsolatban álló
munkatársainak fel kell hívniuk az ügyfél figyelmét.
Ösztönzők
A Buda-Cash Brókerház Zrt. alkalmazottai nem adhatnak ügyfeleiknek, partnereiknek illetve nem fogadhatnak el ügyfeleiktől,
illetve partnereiktől olyan ajándékokat, juttatásokat, ösztönzéseket, melyek más ügyfelekkel, partnerekkel szemben fennálló
kötelezettségek sérelméhez vezethetnek, vagy üzleti etikai normákat sérthetnek.
A Társaság üzleti partnereitől bizonyos termékértékesítések után, szerződés alapján forgalmi jutalékot kaphat.
Ez a forgalmi jutalék semmilyen formában nem sérti az ügyfelek érdekeit az alábbiak miatt:
Az ügyfél megbízásának végrehajtása során amennyiben a megbízás bankközi piacokon végrehajtott ügyletekre irányul
(deviza, áru, index,stb.) a Társaság és az ügyfél között nem lép fel érdekkonfliktus, mivel a Társaság az ilyen jellegű
ügyleteket a Végrehajtási politikában meghatározott elsődleges végrehajtási helyszínen teljesíti az ott elérhető kedvezőbb
árfolyam miatt. Amennyiben az ügyfél a megkötött ügyletek fedezetéül Magyar állampapír fedezetet szeretne biztosítani,
akkor a megbízását a Társaság a magyar bankközi piacon teljesíti.

Jelen összeférhetetlenségi politikát a Buda-Cash Brókerház Zrt. Igazgatósága 1/2014. (11.20.) határozatával hagyta jóvá.

Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Panasz-ügyintézési szabályzat
A Szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy megteremtse a kellő hátteret, hogy a Társaság kellő gondossággal járjon el az
ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, illetve jogszabály
hiányában, a piaci gyakorlatban kialakított íratlan szabályoknak megfelelően ügyfeleik igényeinek
magasabb szintű kielégítésére törekedjen.
A panasz ügyintézéssel megbízott osztály feladat, hogy az esetleges ismétlődő panaszok elkerülése
érdekében, megelőző javaslatokkal segítse a Társaság működését.
A panasz-ügyintézési szabályzat alapelve, hogy a Társasággal szemben felmerült panaszok fontos
ismereteket hordoznak a szervezet számára, ezért azok kezelésének, kivizsgálásának, elemzésének és
értékelésének rendjét szervesen be kell építenie tevékenységébe. További alapelv, hogy a pénzügyi
szervezet a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon
eljárás keretében és szabályai szerint kezeli.
I.

A panasz

1. Panasz a Társaság tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő minden olyan
egyedi kérelem, amelyben a panaszos a Társaság eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét,
egyértelmű igényét megfogalmazza.
2. Nem minősül panasznak a fogyasztó/ügyfél által – a Társasághoz- benyújtott olyan kérelem, amely
általános tájékoztatás-, vélemény- vagy állásfoglalás kérésre irányul.
II. A panaszos
1. Panaszos lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság vagy más szervezet.
2. A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén Társaság vizsgálja a
benyújtási jogosultságot. Ebben az esetben a panaszos levélben a panaszos neve mellett fel kell
tüntetni a panaszos - törvényes, illetve meghatalmazotti - képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó
természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja, stb.). A
továbbiakban a panaszos fogalmán a panaszbejelentőt is érteni kell.
3. A panaszos általában ügyfele a Társaságnak, panaszosnak tekintendő azonban az a személy is, aki a
Társaság eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő
tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja.
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III. A panaszügyintézést ellátó szakmai terület meghatározása
1.

A Társaságon belül a panaszos leveleket az ügyfélszolgát feladata átvenni, és felelős a levél továbbításáért. A
személyesen, postán, faxon és elektronikus úton érkező leveleket az ügyfélszolgálatos a Titkárságra továbbítja
iktatás céljából. A Titkárság, iktatás után továbbítja a panaszügyintézéssel megbízott osztály részére. A Társaság a
Kockázat-kezelési osztályt bízza meg, a panaszos levelek nyilvántartásával, kezelésével, és kivizsgálásával
kapcsolatos teendők ellátására. A Kockázatkezelési osztály feladata a levelekre válaszolni és az ezzel kapcsolatos
intézkedések kezdeményezésére.

2.

A panaszügyintézés során, biztosítani kell az azt ellátó szakmai terület munkatársainak pártatlanságát és
elfogulatlanságát, ezért a Társaság biztosítja az osztály függetlenségét minden lehetséges érintett területtől. Ha a
Kockázatkezelési osztály működését érintő panaszos levél érkezik Társaságunkhoz, a vezérigazgató feladata
kijelölni a felelős személyt, figyelembe véve annak pártatlanságát.

3. A panaszügyintézés rendje illeszkedik a Társaság Üzletszabályzatában és Minőségügyi Kézikönyvben
megfogalmazott eljárási előírásokba.

IV. A panasz felvétele
1.

A panasz benyújtására a pénzügyi szervezet az ügyfelek igényei és saját adottságai alapján
több, az ügyfél által választható lehetőséget biztosít, így azt szóban, telefonon, levélben, telefax útján,
elektronikus úton, személyesen írásban juttathatja el Társaságunkhoz. A Társaság a szóban érkező
panaszokat megkísérli azonnal orvosolni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, felkéri az
ügyfelet panaszának írásbeli megerősítésére . A Társaság minden alkalmazottja köteles jelezni, a
Kockázatkezelési Osztály felé a szóban érkezett panaszokat.

2.

A Társaság a panasz benyújtásának módjairól az ügyfelet az ügyfélszolgálaton elhelyezett
Hirdetményben tájékoztatja. A hirdetmény a szabályzat mellékletét képezi.

3.

A Társaság törekszik arra, hogy a panaszosokat hátrányos helyzetük (pl. távoli lakóhely,
mozgáskorlátozottság, cselekvési szabadság korlátozottsága) ne akadályozza a panasz benyújtásában,
ezért lehetőség szerint a panasz elektronikus úton történő benyújtását is lehetővé teszi.

4.

A panaszost tájékoztatni kell arról is, ha panaszát jogszabály által meghatározott határidőn
túl nyújtotta be.
V.

A panasz rögzítése

1. A panasz benyújtóját a Társaság minden esetben nyilvántartásba veszi. A nyilvántartást a
Kockázatkezelési Osztály vezeti. A nyilvántartásban csak olyan adatok szerepelhetnek, amelyek
szükségesek a panaszügy kivizsgálásához és az ezzel kapcsolatos statisztikák készítéséhez.
2. A Társaság segíti a panaszost a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Ennek érdekében a
panasz benyújtásához, a Társaság Hirdetménye felvilágosítással szolgál a panaszos levél formai
kellékeivel kapcsolatban.
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3. A Hirdetményt minden ügyfélszolgálattal rendelkező irodában el kell helyezni az ügyféltérben. A
panaszos megkapja az általa személyesen benyújtott panaszlevél érkeztetett példányát.
4. Ha az ügyfél telefonon vagy szóban teszi meg a panaszát és a panasz azonnali kivizsgálására nincs
lehetőség, a Társaság munkatársa köteles felhívni az ügyfél figyelmét, hogy ha a panaszát fenntartja,
akkor azt foglalja írásba és küldje a Társaság címére vagy személyesen nyújtsa be az
ügyfélszolgálaton.
VI. Tájékoztató
1. A panaszügyintézésről a Társaság Hirdetményt készít, amelyben feltünteti a panaszügyintézéssel
kapcsolatos tudnivalókat, a felügyelő hatóságokat, továbbá tájékoztatja a panaszost az elutasítás
esetén igénybe vehető békéltetés vagy közvetítés lehetőségéről, illetve egyéb jogorvoslati
lehetőségekről, valamint azok igénybe vételének esetleges jogszabályi határidőiről.
VII. Panaszbejelentő nyomtatvány ajánlott tartalma
1.

2.

A pénzügyi szervezet a panaszügyintézés keretében alkalmazott nyomtatványok tartalmi és formai elemeit
szabadon határozza meg, annak kialakításánál a mintaszabályzatban foglalt tartalmi követelményeket figyelembe
veheti, illetőleg a mintaszabályzat mellékletét képező nyomtatvány mintát szabadon használhatja.
A panaszbejelentő levél ajánlott tartalmi elemei:
a. A panaszos azonosítására szolgáló adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, ügyfél-azonosító szám),
b. A panasz jellegének rövid, tömör leírása,
c. A panasz indokainak, magyarázatának, lényeges körülményeinek ismertetése
d. A panaszos konkrét igényének megjelölése,

VIII. A panaszügy intézése
1.

A Társaság a panasz kivizsgálását és az azzal kapcsolatos döntését lehetőleg 15 napon
belül el kell végezze, de legkésőbb a panaszos levél beérkezését követő 30. napig. Ha a határidőt
valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja az ügyfelet az indok pontos
megjelölésével.

2.

A szóban érkező panaszokat, lehetőleg helyben és azonnal orvosolni kell. Amennyiben ez
nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást, kérni kell a panaszost,
hogy foglalja írásba a kifogását és juttassa el a Társaság ügyfélszolgálatára. Ha az ügyfél elfogadja a
felajánlott megoldást a felajánlónak kötelessége gondoskodni, annak végrehajtásáról, és köteles
beszámolni az esetről felettesének és a Kockázatkezelési Osztálynak.

3.

Telefonon keresztül érkezett szóbeli panasz esetén a munkatárs kötelessége tájékoztatni a
panaszost, hogy a beszélgetést rögzítjük, és azt egy évig megőrizzük. Amennyiben a panasz nem
orvosolható azonnal, fel kell kérni a panaszost, hogy panaszát foglalja írásba és küldje meg a
Hirdetményben megadott címek valamelyikére. Ha az ügyfél nem hajlandó panaszát írásba foglalni,
akkor a hívást át kell irányítani a kockázatkezelési osztályra. A kockázatkezelési osztály a panasz
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felvételét követően, ügyfél kérésére köteles a telefonon elhangzottakról jegyzőkönyvet készíteni és
annak egy példányát panaszos részére megküldeni.
4.

A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban lehetőleg ne vegyen részt a Társaság olyan
alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett.

5.

A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani kell a panaszos
által beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést.

6.

A panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársak lehetőleg rendelkezzenek széleskörű,
alapos szakmai ismeretekkel és az ügyfélszolgálati munkához szükséges készségekkel és
képességekkel.

7.

A Társaság a beérkezett panaszokat a Szabályzatban meghatározott, de egységes elvek
szerint, áttekinthető rendszerben és valamennyi panaszügyintézési szakaszban követhetően kezeli és
tartja nyilván.

8.

A panaszügyintézés során a Kockázatkezelési munkatárs az egyszerűen megoldható, nem
érdemi leveleket, továbbíthatja az érintett részleg munkatársának. Az érintett munkatárs köteles a
levélben kifogásoltakat javítani és válaszolni az ügyfél levelére. A válaszlevél ellenőrzése és
postázása a Kockázatkezelési Osztály feladata.

9.

A Kockázatkezelési Osztályhoz beérkezett panaszügyekben az érdemi döntést a
Kockázatkezelési munkatárs hozza meg, a Kockázatkezelési Igazgatóval konzultálva. Ha a panaszügy
megoldásaként pénzügyi jóváírásra is szükség van, a döntést 1.000.000 Ft alatt a Kockázatkezelési
Igazgató jogosult meghozni. A 1.000.000,- Ft feletti összegek esetében vezérigazgatói döntés
szükséges a jóváírás végrehajtásához. A jóváírások végrehajtása előtt meg kell győződni, hogy a
panaszos ügyfél azt elfogadja és kielégítőnek találja.
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IX. A panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők
1.

A panaszokkal kapcsolatos írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a pénzügyi
szervezet a panasz alapjául szolgáló jogviszonyra előírt bizonylat-megőrzési szabályoknak megfelelően, ilyen
hiányában pedig legalább a polgári jogi elévülés szabályaiból következő határidőkre tekintettel megfelelő
időtartamig megőrzi. A szabályzat jóváhagyásának időpontjában hatályos törvényeknek megfelően a Társaság az
írásos panaszokat 3 évig a rögzített telefonon érkezett panaszokat egy évig megörzi.

2.

A Társaság a panaszok nyilvántartását oly módon alakítja ki és vezeti, hogy az alkalmas
legyen panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére is, amelyek célja többek között a
panaszügyintézés hatékonyságának és eredményességének mérése. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a Bszt. 121§ 12 pontban előírt kötelező elemeket.

3.
4.

A Társaság legalább éves gyakorisággal a beérkezett panaszokról készült statisztika és
kimutatások alapján elemzést készít, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett
termékeket, üzletágakat vagy egyéb működési területeket, és meghatározza a panaszok megelőzése,
illetve csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket.

5.

A elemzés célja a panaszügyekből levonható tapasztalatok beépítése a szolgáltatási
folyamatba.

6.

A Társaság panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét a fogyasztói igényekre és saját
üzletpolitikájának fogyasztóvédelmi szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti.
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Hirdetmény
Panaszügyekkel kapcsolatos eljárásról

Tisztelt Ügyfelünk !

Amennyiben Társaságunk működésével kapcsolatosan panasza van, azt az alábbi módon tudja továbbítani felénk:
Postai úton
906/67
Faxon
E-mail-ben:
Telefonon

Buda-Cash Brókerház Zrt.
Buda-Cash Brókerház Zrt.

1118 Budapest, Ménesi út 22., vagy
1386 Budapest, PF.

:

(+36 1) 266 3883
info@budacash.hu
Hétfő
8-20 óráig
8-16 óráig
Bármely

Kedd-Péntek

Személyesen
ügyfélszolgálata

fiók

Kockázatkezelési Osztály (Panasz ügyintézés) Telefon: (+361) 235 1418
A személyesen átadott levél másolatán az átvevő személy aláírása és az átvétel dátumának kell szerepelnie. Ezt
kérjük megőrizni a válaszlevél megérkeztéig.
A panaszbejelentő levél ajánlott tartalmi elemei:
A panaszos azonosítására szolgáló adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, ügyfél-azonosító szám),
A panasz jellegének rövid, tömör leírása, a panasz indokainak, magyarázatának, lényeges körülményeinek
ismertetése,
A panaszos konkrét igényének megjelölése.
A panaszbeadványához használható az MNB által ajánlott formanyomtatvány, amely az alábbi helyen érhető el:
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/formanyomtatvanyok/panasz_formanyomtatvany
Társaságunk az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc
napon belül küldi meg Önnek.
Amennyiben panaszát nem megfelelően kezelték és azt továbbra is fenntartja, az alábbi intézményeknél
kezdeményezhet eljárást ügyének kivizsgálására:
Az MNB törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél [Magyar Nemzeti
Bank (levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest BKKP Pf.: 777., telefonszám: +36 1 489-9100, honlap:
www.mnb.hu)] fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet.
A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak
joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület (levélcím: 1525 Budapest, BKKP Pf.: 172.,
., telefonszám: +36 1 489-9100, honlap: www.mnb.hu) előtt indíthat eljárást, vagy peres eljárást kezdeményezhet.
Igény esetén társaságunk a formanyomtatványokat térítésmentesen megküldi Önnek
Budapest, 2014. augusztus 1.

Varga Péter
Vezérigazgató
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BSZ-15/35 melléklet

BEFEKTETŐI PROFIL
Az ügyfél adatai:
Név: ………………………………………………...

Ügyfélkód: ……………………………………………….…….

Cím: ………………………………………………...

Telefonszám: ….……..………………………………………...

Az ügyfél befektetési tapasztalatai:

Az alábbiak közül miben / mikben tartja /tartotta befektetéseit, Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban
megtakarítását? –több válasz is megjelölhető
rendelkezik ismeretekkel? – több válasz is megjelölhető
Betét
Állampapír
Befektetési jegy
Részvény
Strukturált termék
Warrant / Certificate

Betét
Állampapír
Befektetési jegy
Részvény
Strukturált termék
Warrant / Certificate

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
Opciós ügyletek

Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg:
Alacsony
Közepes
Magas

Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)
0-5 alkalommal
6-20 alkalommal
20-nál több alkalommal

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (huf)
0-500.000.- Ft
500.001-5.000.000.- Ft
5.000-001-20.000.000.- Ft
20.000.001 Ft-nál nagyobb nagyságrendben
Változó

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
Rövid (0-1 év)
Közép (1-3 év)
Hosszú (3 évnél hosszabb)
Változó

Az ügyfél általános kockázatvállalási típusa:
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?
Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások
és kockázat mellett döntök, azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási
kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot.
A hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények
közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges
időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem.
Kész vagyok meghatározott értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni
annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem
érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket
mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor
kész vagyok a tőke egy részét, vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív
esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A
vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában
vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Az ügyfél befektetési célja:
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?
0-1 évre
1-3 évre
3-5 évre
5 évnél hosszabb időszakra
Változó
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Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei:
Mekkora az Ön rendszeres havi megtakarítása:
0-100.000.- Ft-ig
100.000-500.000.- Ft-ig
500.000.- Ft felett
változó
Egyéb vagyon (Mhuf):
Likvid eszközök:
1-1.000.000.- Ft
1.000.001 Ft-nál magasabb értékben
változó értékben

Bevételének forrása:
Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:
1-5.000.000.- Ft
5.000.001 Ft-nál magasabb értékben
változó értékben

Rendszeres havi pénzügyi kötelezettségvállalásának
forrása :
Nem áll fenn kötelezettségvállalás
Kölcsön
Egyéb

Ingatlanok:
1-20.000.000.- Ft
20.000.001 Ft-nál magasabb értékben
változó értékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik-e pénzügyi ismeretekkel?
igen
nem

Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége:
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény
(Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél
hozzájárul ezen adatoknak a Buda-Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az
alkalmasság és megfelelés és a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott válaszok a
valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda-Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános
értékelési rendszer alapján kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt.-től az eredmény következményeiről megkapott minden
tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a
valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda-Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő következményekért a Buda-Cash Brókerház Zrt. nem
felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda-Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi megfelelő
tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles
haladéktalanul bejelenteni a Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél
elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda-Cash Brókerház Zrt. joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak
és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált, továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt.
nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató hivatalos tudomására jut,
hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos
tudomásszerzés alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége
nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda-Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda-Cash Brókerház Zrt. igénybevételével
köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező
tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti
tájékoztatásról szóló információkat tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat
rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.
Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a számára szóba jöhető befektetésekről, mivel
a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól,
a befektetése típusáról, céljáról,
elutasítja a befektetői profil kialakításához
nem adott meg információt:
szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt. nem képes a
pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Budapest, 2008…………………………………..

Ügyfél
Buda-Cash Brókerház Zrt. tölti ki:
MiFID ügyfélkategória besorolás:
Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Elfogadható partner

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:
Alkalmas
Nem alkalmas
Megfelelés tekintetében az ügyfél:
Megfelelő
Nem megfelelő

Buda-Cash Brókerház Zrt.
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Nyilatkozat
Alulírott …………………….…………………………………Cím:…………………………………………………………
Ügyfélkód:………………………………………..
Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél vezetett számlám, befektetésem tekintetében
szakmai ügyfélnek minősülök, mivel megfelelek a törvény (Bszt) által előírt átsorolási követelmények közül kettőnek:
 a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB
által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű, vagy az adott év során összesen

négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolítottam le,

 pénzügyi eszközökből álló portfolióm és betéteim állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját
megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót,
 legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább egy éves
munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezem és olyan munkakört illetőleg feladatkört
töltök be
- befektetési vállalkozásnál,
- árutőzsdei szolgáltatónál,
- hitelintézetnél,
- pénzügyi vállalkozásnál,
- biztosítónál,
- befektetési alapkezelőnél,
- kollektív befektetési társaságnál,
- kockázati tőkealap-kezelőnél,
- magánnyugdíjpénztárnál,
- önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál,
- elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél,
- központi értéktárnál, vagy
- foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél,
amely a Buda-Cash Brókerház Zrt. és a köztem létrejövő szerződésben szereplő pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási
tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez.
Kijelentem továbbá, hogy jelen átminősítési nyilatkozatot az alábbi pénzügyi eszközök vonatkozásában kérem:
 Összes pénzügyi eszköz
 Konzervatív;  Kiegyensúlyozott,  Dinamikus; Spekulatív pénzügyi eszközök;
 Összes ügylet
 Az alábbi ügyletek: …………………………………………………...;
Kijelentem továbbá, hogy tisztában vagyok a szakmai és lakossági ügyfélre vonatkozó szabályok közötti különbségekkel és
azok következményeivel, az erről szóló tájékoztatást a Buda-Cash Brókerház Zrt.-től maradéktalanul megkaptam, a
tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a
Buda-Cash Brókerház Zrt. felé haladéktalanul tájékoztatást adok a fenti adatokban történő mindennemű változásról.
Tudomásul veszem, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda-Cash Brókerház Zrt., illetve az
üzletkötő általi törvény szerint megkövetelt befektetői védelem és tájékoztatás, ezért az ebből adódó mindennemű hátrányt és
kárt magamnak kell viselnem. Kijelentem továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgáltam, és tudomásul
veszem, hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a nyilatkozatban rögzített adatok hitelességét.
……………….., 200. ……………………………….
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NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………………….……lakcím: ………………………………………………….
mint a Buda-Cash Zrt.-nél vezetett ………..…………... számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési
jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda-Cash Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény 41. §.-ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes
tájékoztatást kaptam a Buda-Cash Zrt.-re vonatkozó alapvető tudnivalókról, a Buda-Cash Zrt.

működésének és

tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének
szabályairól, a Buda-Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos
tudnivalókról, a Buda-Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve
az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda-Cash Zrt.
és köztem megkötendő szerződéshez, valamint - egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés)
létrehozatala esetében - az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda-Cash Zrt. olyan időben tette meg, hogy számomra -a
helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet
összetettségére tekintettel- kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a
megalapozott döntéshez.
Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel
 rendelkezem



nem



nem

rendelkezem,
és kifejezetten
 hozzájárulok

járulok hozzá, hogy a Buda-Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő
tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a www.budacash.hu honlapon.

20. ………………………..….……

Ügyfél
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BUDA-CASH SIGNAL ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:

(a továbbiakban: Ügyfél),
másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:

(a továbbiakban: Szolgáltató vagy BUDA-CASH Zrt.)
között, az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:
1. Szolgáltató Magyarországon bejegyzett, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.)
illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján működő, megfelelő engedélyekkel
rendelkező befektetési vállalkozás.
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Budapesti Értéktőzsdén és a BÉTa piacon jegyzett értékpapírok és
származékos termékek árfolyam alakulásának figyelemmel kísérése és az adatok komplex kiértékelése
alapján, a technikai elemzés eszköztárát felhasználva, egy adott időpontban folyamatban lévő, illetőleg a
várható trendekkel kapcsolatos javaslatokat, kereskedési stratégiákat készít.
2. 2. Szolgáltató vállalja, hogy – az 1. pontban említett módon készített elemzések felhasználásával, az 1.
pontban említett termékek alakulása szempontjából lényegesnek ítélt információt szolgáltat, illetőleg
javaslatot tesz az Ügyfél részére, mobiltelefonjára kiküldött rövid szöveges üzenet (SMS; a továbbiakban:
Üzenet) formájában.
Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatással érintett befektetési eszközök körének egyoldalú
megváltoztatására.
Az Ügyfél mobiltelefonjának hívószáma:
Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen szerződésben írt szolgáltatást a Dream Interactive Kftvel megkötött – a SeeME One elnevezésű szolgáltatásra vonatkozó – szerződés alapján, a Telenor
Magyarország Zrt, a Magyar Telekom Nyrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán keresztül nyújtja.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 298/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

3. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a 2. pontban rögzített
hívószámú mobiltelefonjára a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásnak megfelelő tartalmú
Üzeneteket küldjön, továbbá az Ügyféllel bármely, a kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó
szolgáltatásra vonatkozó információt közöljön, illetőleg egyéb, tájékoztató jellegű telefonhívást
kezdeményezzen.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag a fent meghatározott, az Ügyfél által elfogadott
körben küld üzeneteket és kezdeményez telefonhívást.
4. A jelen szerződés keretében teljesített szolgáltatásért a Szolgáltató a Díjtételekben meghatározott díjat
számítja fel.
Felek megállapodnak abban, hogy a díj megfizetése havonta előre történik, oly módon, hogy a Szolgáltató
az Ügyfél pénzszámláját az esedékes díj összegével a tárgyhónap első munkanapján (a továbbiakban:
Díjfizetési Nap) megterheli. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a díjfizetés fent
meghatározott módjával egyetért, ahhoz hozzájárulását adja.
5. Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy
a) a szerződés Ügyfél által is aláírt példánya a Szolgáltató rendelkezésére álljon és
b) az Ügyfél a Szolgáltatónál ügyfélszámlával rendelkezzen.
6. Amennyiben a Díjfizetési Napon az Ügyfél számlájának egyenlege negatív, vagy a pozitív egyenleg a
Díjtételekben szereplő díj értékét nem éri el, a Szolgáltató – egyoldalú döntése alapján – jogosult a
szolgáltatást tovább folytatni, vagy szüneteltetni.
A Szolgáltató a díjat a 4. pontban foglaltak szerint akkor is érvényesítheti, ha az első bekezdés szerinti
esetben a teljesítést tovább folytatja.
A szolgáltatás legkésőbb addig a Díjfizetési Napig szüneteltethető, amikor az Ügyfél számlájának
egyenlege Díjtételekben szereplő díj mértékét eléri.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést a felek bármelyike jogosult a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal a tárgyhónap utolsó napjára felmondani.
7. Szolgáltató rögzíti, hogy az Üzenetek, megfogalmazásuk formájától függetlenül, minden esetben
tájékoztató jellegűnek tekintendők.
A szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltatónak nem célja, hogy az Ügyfelet bármely ügylet megkötése,
vagy az attól való tartózkodás irányába befolyásolja, ezért az üzenetben megjelenő javaslat nem
tekinthető a befektetési szolgáltató nevében megtett ajánlatnak, illetőleg sem ügyletkötésre, sem az ügylet
megkötésétől való tartózkodásra való felhívásnak, vagy befektetési tanácsadásnak.
Az Üzenet nem tartalmaz semmilyen, az ügylet kockázatára vonatkozó információt vagy olyan utalást,
hogy a benne megjelölt befektetési eszköz, ügylettípus vagy befektetési konstrukció megfelelő-e az
Ügyfél piaci ismeretei és kockázatviselő képessége szempontjából.
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8. Fentieknek megfelelően a Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét az Ügyfelet ért olyan
veszteségekért, melyek az Ügyfél által az Üzenetben foglalt javaslat alapján megkötött ügyletekből, vagy
egyes ügyletek megkötésének elmulasztásából származnak.
A Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét a közölt információk pontatlan vagy félrevezető tartalmából,
illetőleg azok bármely okból történő késedelmes beérkezéséből vagy elmaradásából származó
veszteségekért.
9. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi azokat az okokat, melyek a Szolgáltató
felelősségének kizárását megalapozzák (7. pont), valamint kifejezetten kijelenti, hogy a felelősségkizárást
(8. pont) elfogadja.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a
Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti,
hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek
tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a
jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
11. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak
minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban
meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Helység, dátum

…………………………........
Ügyfél
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BUDA-CASH TIPP ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:

(a továbbiakban: Ügyfél), másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:

(a továbbiakban: Szolgáltató vagy BUDA-CASH Zrt.)
között, az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:
1. Szolgáltató Magyarországon bejegyzett, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.)
illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján működő, megfelelő engedélyekkel
rendelkező befektetési vállalkozás.
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az értékpapír-, áru- és devizapiaci folyamatok alakulásának
figyelemmel kísérése és az adatok komplex kiértékelése alapján, a technikai elemzés eszköztárát
felhasználva, egy adott időpontban folyamatban lévő, illetőleg a várható trendekkel kapcsolatos
javaslatokat, kereskedési stratégiákat készít.
2. Szolgáltató vállalja, hogy – az 1. pontban említett módon készített elemzések felhasználásával – a
deviza-, áru- és értékpapírpiac alakulása szempontjából lényegesnek ítélt információt szolgáltat, illetőleg
javaslatot tesz az Ügyfél részére, mobiltelefonjára kiküldött rövid szöveges üzenet (SMS; a továbbiakban:
Üzenet), vagy elektronikus level (e-mail) formájában.
Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatással érintett pénzügyi eszközök körének egyoldalú
megváltoztatására.
Az Ügyfél mobiltelefonjának hívószáma:
Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen szerződésben írt szolgáltatást a Dream Interactive Kftvel megkötött – a SeeME One elnevezésű szolgáltatásra vonatkozó – szerződés alapján, a Telenor
Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán keresztül
nyújtja.
3. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a 2. pontban rögzített
hívószámú mobiltelefonjára a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásnak megfelelő tartalmú
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Üzeneteket küldjön, továbbá az Ügyféllel bármely, a kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó
szolgáltatásra vonatkozó információt közöljön, illetőleg egyéb, tájékoztató jellegű telefonhívást
kezdeményezzen.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag a fent meghatározott, az Ügyfél által elfogadott
körben küld üzeneteket és kezdeményez telefonhívást.
4. A jelen szerződés keretében teljesített szolgáltatásért a Szolgáltató a Díjtételekben meghatározott díjat
számítja fel.
Felek megállapodnak abban, hogy a díj megfizetése havonta előre történik, oly módon, hogy a Szolgáltató
az Ügyfél pénzszámláját az esedékes díj összegével a tárgyhónap első munkanapján (a továbbiakban:
Díjfizetési Nap) megterheli. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a díjfizetés fent
meghatározott módjával egyetért, ahhoz hozzájárulását adja.
5. Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy
a) a szerződés Ügyfél által is aláírt példánya a Szolgáltató rendelkezésére álljon és
b) az Ügyfél a Szolgáltatónál ügyfélszámlával rendelkezzen.
6. Amennyiben a Díjfizetési Napon az Ügyfél számlájának egyenlege negatív, vagy a pozitív egyenleg a
Díjtételekben szereplő díj értékét nem éri el, a Szolgáltató – egyoldalú döntése alapján – jogosult a
szolgáltatást tovább folytatni, vagy szüneteltetni.
A Szolgáltató a díjat a 4. pontban foglaltak szerint akkor is érvényesítheti, ha az első bekezdés szerinti
esetben a teljesítést tovább folytatja.
A szolgáltatás legkésőbb addig a Díjfizetési Napig szüneteltethető, amikor az Ügyfél számlájának
egyenlege Díjtételekben szereplő díj mértékét eléri.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést a felek bármelyike jogosult a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal a tárgyhónap utolsó napjára felmondani.
7. Szolgáltató rögzíti, hogy az Üzenetek, megfogalmazásuk formájától függetlenül, minden esetben
tájékoztató jellegűnek tekintendők.
A szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltatónak nem célja, hogy az Ügyfelet bármely ügylet megkötése,
vagy az attól való tartózkodás irányába befolyásolja, ezért az üzenetben megjelenő javaslat nem
tekinthető a befektetési szolgáltató nevében megtett ajánlatnak, illetőleg sem ügyletkötésre, sem az ügylet
megkötésétől való tartózkodásra való felhívásnak, vagy befektetési tanácsadásnak.
Az Üzenet nem tartalmaz semmilyen, az ügylet kockázatára vonatkozó információt vagy olyan utalást,
hogy a benne megjelölt pénzügyi eszköz, ügylettípus vagy befektetési konstrukció megfelelő-e az Ügyfél
piaci ismeretei és kockázatviselő képessége szempontjából.
8. Fentieknek megfelelően a Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét az Ügyfelet ért olyan
veszteségekért, melyek az Ügyfél által az Üzenetben foglalt javaslat alapján megkötött ügyletekből, vagy
egyes ügyletek megkötésének elmulasztásából származnak.
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A Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét a közölt információk pontatlan vagy félrevezető tartalmából,
illetőleg azok bármely okból történő késedelmes beérkezéséből vagy elmaradásából származó
veszteségekért.
9. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi azokat az okokat, melyek a Szolgáltató
felelősségének kizárását megalapozzák (7. pont), valamint kifejezetten kijelenti, hogy a felelősség
kizárást (8. pont) elfogadja.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a
Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti,
hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek
tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a
jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja..
11. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak
minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban
meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitában.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Helység, dátum

…………………………........
……………………........
Ügyfél

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

……
BUDA-CASH Zrt.

Oldalszám: 303/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

BSZ-15/39 melléklet

SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE
amely létrejött egyrészről
Név
Teljes cím
Kód
(a továbbiakban: Ügyfél),
másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
(a továbbiakban: Társaság vagy BUDA-CASH Zrt.) – ügyfél és társaság a továbbiakban együttesen: Felek – között, az alábbi
feltételek szerint:
1.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szabályozza a társaságnál az e szerződés hatálya alatt nyitott tartós befektetési
számlákra vonatkozó szabályokat.
A jelen szerződés alapján a társaság – mint az ügyfél társaságnál vezetett, fent megjelölt számú ügyfélszámlájához
kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt
feltételek szerint.
Egy tartós befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír-számlát, és egy tartós befektetési pénzszámlát tartalmaz.

2.

A társaság tájékoztatja az ügyfelet, hogy a társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számlát nyithat. Amennyiben
a társaságnál egy adóévben több tartós befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós
befektetési számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a társaságot felelősség nem terheli.
a) Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával megbízza a társaságot, hogy a jelen szerződés alapján és hatálya alatt részére a
jelen megállapodás szerint kerüljön sor tartós befektetési számla nyitására minden olyan adóévre, amikor a 3. a)pontban
meghatározott feltételt teljesíti. Ennek alapján a felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás
hatálya alatt az adott tartós befektetési számla tekintetében a 3. a) pontban leírt feltétel teljesül, ez egyebekben a felek
között az adott tartós befektetési számla tekintetében is a törvényben meghatározott tartós befektetési számla szerződés
létrejöttét és hatályba lépését eredményezi, a jelen megállapodás szerinti tartalommal, a felek további nyilatkozata nélkül.
b)
Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával megbízza a társaságot, hogy a jelen szerződés alapján és hatálya alatt
részére
a
jelen
megállapodás
szerint
kerüljön
sor
tartós
befektetési
számla
nyitására
a
…………………………………………….. adóévre, abból a célból, hogy más befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet
által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét, lekötési átutalásként a BudaCash Zrt-hez utalja.

3.

a)Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a tartós befektetési számlára a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg legalább 25,000
forint (HUF), vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz befizetést köteles teljesíteni.
A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók.
b) Az adott tartós befektetési számlára történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla megnyitásának évében van
lehetőség, leszámítva a 2. b) pont szerinti lekötési átutalást.
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A lekötési időszak alatt az egyes tartós befektetési számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között
átjárás nem lehetséges, kivéve, ha jogszabály erre a lekötési időszak megszakítása nélkül lehetőséget ad, más esetben az
adott tartós befektetési számla megszűnik.
4.

Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor
kifejezetten és egyértelműen nem kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –, hogy ezen elhelyezés/kivét az
ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen pontban foglaltakért a társaság a felelősségét kizárja.

5.

Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet
rendelkezésre álljon az adott tartós befektetési számlán.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos ügyletek esetében a pozíció megnyitását
követően, annak fenntartáshoz pótlólagos fedezet szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel
kapcsolatban díj- és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak.
Figyelemmel arra, hogy pótlólagos befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési számlája tekintetében ennek
figyelembe vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban leírtakat is.

6.

Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely tartós befektetési számláján bármilyen
jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos
fedezeti követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós befektetési
számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás erejéig az előbb említett számlája (annak
alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek.
A fedezetképzési és fedezet-kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az óvadékkal és egyéb biztosítékokkal
kapcsolatban egyebekben a társaság üzletszabályzata, és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a
hivatkozott rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak, amennyiben annak
alkalmazására sor kerül.
Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a
kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a késedelmi kamatfizetési
kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a társaságtól részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett
és elfogadott.

7.

Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós befektetési számlák futamidejének
meghosszabbításával kapcsolatban, az ügyfél úgy rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének
meghosszabbítását azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a futamidő
lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.

8.

Az ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a befizetés adóévének végét követően nulla vagy
negatív, a jelen megállapodás aláírásával úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön
megszüntetésre és a negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.

9.

Az ügyfél a társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a tartós befektetési számlákkal
kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a társaságnak megfizetni.
Ügyfél kijelenti, hogy a társaságtól tájékoztatást kapott a tartós befektetési számlára helyezhető, és a társaság által is
kínált pénzügyi eszközök köréről, a társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési
szolgáltatások köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra vonatkozó
visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások és hatósági állásfoglalások alapján
változás következhet be, amelynek következményeiért a társaság nem tehető felelőssé.
Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet megkötésének előfeltétele valamely keret- vagy egyedi szerződés
megkötése, úgy a felek eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának alapfeltétele a tartós
befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet
teljesítésekor hatályban legyen.
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A jelen szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos ügyfélszámla szerződés
fennálljon.
10.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok forgalmáról a jogszabályban
meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az adóhatósággal szemben.

11.

Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának egyenlege egy évet meghaladó
időtartamban tartozást mutat, a társaság jogosult e követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját
megterhelni, és a tartós befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.

12.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a
pénz- és értékpapírforgalmat, valamint a tartós befektetési számlát szabályozó jogszabályok, továbbá a Buda-Cash Zrt.
üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a BudaCash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy
üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is –
megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.

13.

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén – a
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási
szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg
megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel
kapcsolatban felmerülő jogvitában.

14.

A jelen szerződés az ügyfélszámla szerződés részét képezi azzal, hogy a törvényben és az üzletszabályzatban
meghatározott esetekben a jelen szerződés az ügyfélszámla szerződés hatályban maradásával megszűnhet.

15.

A jelen szerződésben meghatározott fogalmak megegyeznek az ügyfélszámla szerződésben használt fogalmakkal.

Kelt: […].

_____________________________
Ügyfél
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PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
Egyedi Szerződési Feltételek
1. Szerződő Felek
1.1. Ügyfél
Név
Teljes cím

Kód

1.2. Portfóliókezelő
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
a továbbiakban együttesen: Felek.
2. A portfóliókezelés időtartama:
Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik.
A portfóliókezelési időszak időtartama […] nap, mely a portfólió induló összegének teljes rendelkezésre bocsátásával kezdődik
meg.
3. A portfólió induló összege:
3.1. A portfólió induló összege […],-Ft, azaz […] forint, melyet az Ügyfél készpénzben bocsát a Portfóliókezelő rendelkezésére.
3.2. A portfólió induló összegét jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell Portfóliókezelő rendelkezésére
bocsátani. A portfóliókezelési időszak a portfólió teljes induló összegének a Portfóliókezelő rendelkezésére bocsátásával veszi
kezdetét.
3.3. Felek rögzítik, hogy a fent megadott érték a szerződés nyitó eszközértéke.
4. Befektetési irányelvek, portfólió összetétele:
4.1. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad a Portfóliókezelő részére, hogy a
portfóliókezelés céljából átadott, 3. pontban meghatározott összegből és annak hozamaiból a jelen szerződésben és a
jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor az Ügyfél érdekében, valamint jelen szerződés részét
képező 1. számú mellékletben rögzített befektetési irányelveknek megfelelően – saját belátása szerint alakítson ki befektetési
állományt és azt kezelje.
4.2. A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan rendelkezik az Ügyfél által
portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a portfólió ki- és átalakítását. Ügyfélnek a portfólió ki- és átalakítására
vonatkozóan jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincsen.
4.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Ügyfél a jelen szerződés időtartama alatt a portfólióból tőkét nem vonhat ki, a portfólió
részét képező elemeket nem transzferálhatja. Megállapodnak a felek abban, hogy a portfolióból való tőkekivonás és/vagy egyes
elemek transzferálása esetén a Portfóliókezelő a szerződést azonali hatállyal jogosult felmondani.
5. Referenciahozam
A referenciahozam a portfóliókezelési időszak végén (a portfóliókezelés bármely okból való megszűnésekor), a portfóliókezelés
futamideje alatt megtartott, 12 hónapos diszkontkincstárjegy-aukciók forgalommal súlyozott átlaghozama alapján kerül
megállapításra.
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6. Díjazás
6.1. Sikerdíj:
6.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy Portfóliókezelőt a hozam és a referenciahozam különbségének 20 %-a illeti meg
sikerdíjként, amely a portfólió lejáratakor esedékes kimutatásban kerül rögzítésre és terhelésre.
6.1.2. Portfóliókezelő a sikerdíj összeget levonja az Ügyfél számlájáról.
6.1.3. Felek rögzítik, hogy a sikerdíj-elszámolás vonatkozásában a Portfóliókezelő kimutatását tekintik irányadónak.
6.2. Egyéb díjak:
A jelen szerződésben nem rögzített díjtételek (különösen az egyes ügyletek tekintetében felszámított trenzakciós díjak)
tekintetében a Portfóliókezelő mindenkor hatályos díjszabályzata az irányadó. Ügyfél a Portfóliókezelő jelenleg hatályos
díjszabályzatát átvette, az abban foglaltakat elfogadta.
6.3. A díjak elszámolása a portfólió terhére történik; a díjakkal a Portfóliókezelő esedékességkor megterheli az Ügyfél
számláját.
7. Felek képviseletében eljáró személyek:
7.1. Ügyfél réeszéről:
név:
telefonszám:
7.2. Portfóliókezelő részéről:
név:
telefonszám:
8. Egyéb rendelkezések:
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés kizárólag a Felek által aláírt Általános Résszel és a mellékletekkel együtt érvényes, illetve
értelmezhető.
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: […].

________________________
Ügyfél
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PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
Általános Rendelkezések
Értelmező rendelkezések:
a.

dematerializált értékpapír: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon,
elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon
tartalmazó adatösszesség;

b.

értékpapír: a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz;

c.

ügyfélszámla: az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei szolgáltató által
vezetett számla;

d.

értékpapírszámla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett
nyilvántartás;

e.

pénzügyi eszköz: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott eszköz;

f.

portfólió: a portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen eszközökből a portfóliókezelési
tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége;

g.

portfóliókezelés: az a tevékenység, amelynek során az ügyfél eszközei előre meghatározott feltételek mellett, az ügyfél által adott
megbízás alapján, az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az ügyfél a megszerzett
pénzügyi eszközből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli;

h.

referenciahozam: a portfóliókezelés futamideje alatt megtartott, 12 hónapos diszkontkincstárjegy-aukciók forgalommal súlyozott
átlaghozama;

A szerződés tárgya:
[…] (a továbbiakban Ügyfél)
megbízza a BUDA-CASH Zrt-t (a továbbiakban: Portfóliókezelő), hogy részére a jelen szerződés időtartama alatt
portfóliókezelési tevékenységet végezzen, és ennek megfelelően az Ügyfél értakpapírokból, illetőleg más pénzügyi eszközökből
álló portfóliójának egyes elemei vonatkozásában értékpapír-ügyleteket és egyéb ügyleteket hajtson végre. Felek megállapodnak
abban, hogy az állampapír-, diszkont kincstárjegy-befektetések futamideje nem lehet hosszabb a jelen szerződésen alapuló
portfóliókezelés futamidejénél.
1. Portfóliókezelő jogai és kötelezettségei:
1.1. Portfóliókezelő vállalja, hogy Ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapír-számlát nyit és vezet. Portfóliókezelő az
ügyfélszámlán tartja nyilván az Ügyfelet megillető bevételt, és az ügyfélszámláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetéseket.
Portfóliókezelő az értékpapír-számlán tartja nyilván és kezeli az Ügyfél tulajdonában álló dematerializált értékpapírokat.
1.2. Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő a jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni.
Portfóliókezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) meghatározottak szerint nem vállal tőkegaranciát, illetve
hozamgaranciát.
1.3. Portfóliókezelő jogosult az Egyedi Szerződési Feltételekben rögzített, Őt megillető díjjal megterhelni az Ügyfél számláját.
2. Ügyfél jogai és kötelezettségei:
2.1. Ügyfél jogosult a portfólió összetételéről és értekéről bármikor tájékoztatást kérni, köteles azonban ennek költségeit megteríteni.
2.2. Felek megállapodnak abban, hogy Ügyfél a jelen szerződés megszűnéséig nem jogosult tőkekivonásra, ennek megfelelően
ügyfélszámlájáról a portfólió részét képező készpénzt nem veheti fel és a portfólió részét képező értékpapírok transzferálását
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nem kérheti. Felek rögzítik, hogy a futamidő alatti tőkekivonás esetén a Portfóliókezelő jogosult a szerződés azonnali hatályú
felmondására (6.3.1. pont).
3. Az Ügyfél tájékoztatása
3.1 Havi kimutatás
Portfoliókezelő minden naptári hónapról a tárgyhót követő hónap 15. napjáig egyszerűsített kimutatást készít. Az egyszerűsített
kimutatás tartalmazza:
a. portfólió jelentéskori összetételét, a portfóliót alkotó értékpapírok darabszámát és névértékét;
b. a portfólió értékének éves szinten számított hozamváltozását a befektetés induló összegéhez képest.
3.2. Az értékelés az értékelést megelőző hónap utolsó kereskedési napján irányadó záróárakon történik, az olyan termékek
esetében pedig, amelyeknek nincs tőzsdei záróára (pl. arany, devizapozíciók stb.), az értékelés alapja az értékelést megelőző
hónap utolsó kereskedési napján 1200 órakor irányadó REUTERS-árfolyam.
3.3. Felek rögzítik, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából közlésnek az Ügyfél által megjelölt
adatszolgáltatási módon történő adatszolgáltatás tekintendő. Ha az adatszolgáltatás Ügyfél által választott módja a fax vagy email, a közlés időpontja a fax vagy az e-mail elküldésének napja. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén a közlés a
tájékoztatás kézbesítésével történik meg, melyre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó szabályok irányadók.
4. Rendkívüli adatszolgáltatás:
4.1. Ügyfél írásos kérésére Portfóliókezelő köteles a kérés kézhezvételétől számított 3 banki napon belül az Ügyfél által átadott
portfólióval összefüggésben kért kimutatást átadni.
4.2. A rendkívüli adatszolgáltatásért a megbízó köteles költségtérítést teljesíteni a megbízott üzletszabályzata alapján.
4.3. A havi jelentést és a rendkívüli tájékoztatást Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása szerint
készíti el, az esetlegesen előre jelzett változások bekövetkezéséért, illetve pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban
semminemű felelősséget nem vállal.
5. A portfólió hozama, kiszámítása és megfizetése:
5.1. A portfólió hozama a portfóliókezelési időszak végén, a kimutatásban kerül megállapításra. A hozam kiszámítása az alábbi
képlet alapján történik:
Ph= ((Pt/Pi)-1) * (360/Dt-Di)
ahol
Ph= portfólió hozama
Pi= portfólió induló értéke
Pt= portfólió tárgynapi értéke
Di= portfólió induló dátuma
Dt= tárgynapi dátum
6. szerződés megszűnése:
6.1. A szerződés megszűnik:
- az Egyedi Szerződési feltételekben meghatározott időtartam elteltével
- rendes felmondással
- azonnali hatályú felmondással.
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6.2. A szerződés megszűnése rendes felmondással:
6.2.1. A szerződést bármelyik fél 10 munkanapos felmondási idővel, indokolás nélkül, írásban felmondhatja.
6.2.2. A felmondást a másik féllel ajánlott levélben kell közölni.
6.2.3. Felek rögzítik, hogy felmondás esetén Portfóliókezelő a portfólió elemeit a felmondási idő tartama alatt értékesíti,
melynek eredményeképpen a szerződés megszűnésekor az Ügyfél részére az értékesítésből származó bevétel készpénzben
kerül jóváírásra.
6.2.4. Portfóliókezelő az értékpapírok értékesítése esetén nem felel a portfólió olyan értékvesztéséért, amely abból ered, hogy
az Ügyfél a szerződést a futamidő lejárta előtt mondja fel.
6.2.5. Az Ügyfél felmondása esetén Portfóliókezelő jogosult az Ügyfelet megillető összegből a portfóliókezelési tevékenység
során végrehajtott ügyletek Üzletszabályzat szerinti forgalmi jutalékának megfelelő összeget visszatartani. Ezen túlmenően,
amennyiben a szerződés megszűnésének napjára irányadó számítás szerint a portfólió egyenlege hozamot mutat,
Portfóliókezelőt a hozam és a referenciahozam különbségének 30 %-a illeti meg.
6.3. A szerződés megszűnése azonnali hatályú felmondással:
6.3.1. A szerződést bármelyik fel azonnali hatállyal felmondhatja a másik fel súlyos szerződésszegése esetén. Ügyfél részéről súlyosan
szerződésszegő magatartásnak minősül különösen a megbízási díj vagy az egyéb költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettség
elmulasztása. Portfóliókezelő súlyosan szerződésszegő magatartásának minősül különösen, ha a jelen szerződésben foglalt
tájékoztatási kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, illetve ha Portfóliókezelő felügyeleti engedélyét visszavonjak,
vagy ellene felszámolási eljárás indul. Portfóliókezelő abban az esetben is jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
ha az Ügyfél a szerződés futamideje alatt a portfolióból tőkét von ki és/vagy a portfólió egyes elemeit transzferáltatja. Ügyfél
abban az esetben is jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a portfólió értékvesztésének mértéke a portfólió
induló értékéhez képest a 30%-ot eléri.
6.3.2. A szerződés azonnali hatályú felmondását írásban, ajánlott levélben kell a másik féllel közölni. A felmondást indokolni kell.
6.3.3. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén, a felmondás közlésétől számított 10 munkanapon belül Portfóliókezelő
értékesíti a portfólió részét képező vagyonelemeket, és felek teljes körűen elszámolnak egymással. Felek az azonnali hatályú
felmondás esetére irányadó elszámolás tekintetében akként állapodnak meg, hogy a Portfóliókezelő felmondása esetén a
Portfóliókezelőt a hozam és a referenciahozam különbségének 50 %-a illeti meg, míg az Ügyfél indokolt felmondása esetén a
Portfóliókezelőt a hozamból részesedés nem illeti meg.
6.3.4. Portfóliókezelő abban az esetben is köteles az értékpapírokat értékesíteni és az ügyféllel elszámolni, ha az Ügyfél
azonnali hatályú felmondása nem okszerű, jogosult azonban az indokolatlan felmondásból eredő kárát Ügyféllel szemben
érvényesíteni.
7. Egyéb rendelkezések:
7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés folytán tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik és illetéktelen
harmadik személynek nem hozzák tudomására.
7.2. A titoktartási kötelezettségre, illetve annak körére a Tpt., a Bszt. és a Tpvt. rendelkezései az irányadók.
7.3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel, kapcsolatban felmerülő minden jelentős tényről
és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást.
7.4. Jelen szerződés vonatkozásában Feleket az Egyedi Szerződési Feltételekben meghatározott személyek képviselik. Felek
rögzítik, hogy Portfóliókezelő utasítást és bármilyen bejelentést csak az Egyedi Szerződési Feltételek 7. pontjában megjelölt
személyektől fogad el.
7.5. Felek rögzítik, hogy a hatóságok megkereséséről Portfóliókezelő – amennyiben azt jogszabály nem zárja ki –
haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. A hatóságok megkeresése esetén Portfóliókezelő a jogszabályokban rögzítetteknek
megfelelően jár el.
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7.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit az Egyedi Szerződési Feltételek és a mellékletek tartalmával együttesen kell
értelmezni.
7.7. Ha a szerződés egyes rendelkezései eltérnek egymástól, az Egyedi Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók.
7.8. Felek a jelen Általános Rész rendelkezéseit az Egyedi Szerződési Feltételekben módosíthatják.
7.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., továbbá a
Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően
a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy
üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is –
megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
7.10. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén – a
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási
szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg
megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár el a felek között a szerződéssel kapcsolatban
felmerülő jogvitában.
Jelen Általános Részt Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Kelt: […].

________________________
Ügyfél
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BSZ-15/41/1 melléklet
Befektetési irányelvek
I.
Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadja az alacsony árfolyam ingadozást és
kockázatot, vagyis a korlátozott hozam kilátások és kockázat mellett dönt, azonban tisztában van azzal, hogy a veszteség
itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Alkalmazható instrumentumok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)
magyar állampapír
értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a
jegybank által kibocsátott értékpapírt)
külföldi állampapír
értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a
jegybank által kibocsátott értékpapírt)
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény
külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír
külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír
magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is
külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is

Kijelentem, hogy aláírásommal a jelen pontban meghatározott befektetési irányelveket fogadom el.

________________________
Ügyfél
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II. Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezi a kockázatosabb befektetési formákat és
jelentős értéknövekedésre törekszik. Kész a meghatározott értékpapírok túlsúlya révén növelni a kockázatot és a tőke egy
részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjon élni. A piackonform hozam még kellően hosszú
távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyam
ingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor
finanszírozni vagyok kép. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Alkalmazható instrumentumok:
1.
2.
3.
4.

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)
magyar állampapír
értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank
által kibocsátott értékpapírt)
5. külföldi állampapír
6. értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank
által kibocsátott értékpapírt)
7. Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény
8. külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
9. Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír
10. külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír
11. magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
12. külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
13. befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír
14. Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is
15. külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is
16. részvények:
17.1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon nyilvánosan forgalomba
hozott részvény, pénzforgalmi számla
17.2) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
részvény,
17.3) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt
az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül
folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő
árfolyamot tesz közzé,
17.4) külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek
nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan
legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz
közzé;
18) határidős ügyletek;
19) opciós ügyletek


a ügyfél az 18) és19) pontban meghatározott ügyleteket csak fedezeti célból köthet, a spekulációs célú kötés nem
megengedett. Fedezeti célú az olyan ügylet, amelyet a ügyfél portfoliójában már meglévő eszközökre, az azok tartásából
adódó kockázat csökkentésére kötik. Fedezeti ügylet esetén szükséges egy előzetes kockázati kitettség, amelyre irányul a
fedezés.
Kijelentem, hogy aláírásommal a jelen pontban meghatározott befektetési irányelveket fogadom el.
________________________
[Ügyfél
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III.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kíván megragadni és ezért nagyon
nagy kockázatot is vállal, ugyanakkor kész a tőke egy részét, vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is,
rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjon élni. Alárendelt szerepet játszanak
az olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a
tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel
tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam-, deviza- és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Alkalmazható instrumentumok:
1.
2.
3.
4.

A lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)
magyar állampapír
értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank
által kibocsátott értékpapírt)
5. külföldi állampapír
6. értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a
7. jegybank által kibocsátott értékpapírt)
8. Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény
9. külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
10. Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír
11. külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír
12. magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
13. külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
14. befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír
15. Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is
16. külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is
17. részvények:
17.1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon nyilvánosan forgalomba
hozott részvény, pénzforgalmi számla
17.2) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
részvény,
17.3) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt
az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül
folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő
árfolyamot tesz közzé,
17.4) külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek
nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan
legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz
közzé;
18) határidős ügyletek;
19) opciós ügyletek
Kijelentem, hogy aláírásommal a jelen pontban meghatározott befektetési irányelveket fogadom el.

________________________
Ügyfél
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BSZ-15/41/2 melléklet
Nyilatkozat az adatközlés módjáról

Alulírott
Név,
a jelen melléklet aláírásával nyilatkozom, hogy a szerződéssel kapcsolatos adatszolgáltatást az alábbi módon kérem:
_________________________________

Kelt: […].

________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/42 melléklet)

SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS A BC ONLINE INTERNETES KERESKEDÉSI
RENDSZERHEZ
amely létrejött egyrészről
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:
mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó vagy Ügyfél), másrészről a
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Bankszámla szám:
Értékpapírszámla szám:
mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott vagy BUDA-CASH Zrt.) –között, a felek által korábban megkötött
szerződések kiegészítése tárgyában az alábbi feltételek szerint:
1.

Jelen szerződés kiegészítés célja, hogy a felek között korábban létrejött:
-

Számlaszerződés értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről, valamint Megbízási keretszerződés értékpapírügyletek lebonyolítására, illetve Bizományosi keretszerződés tőzsdei szabványosított határidős és tőzsdei
opciós ügyletekre

megnevezésű szerződéseket kiegészítse, tekintettel arra, hogy a Megbízó a továbbiakban a BC Online internetes
kereskedési rendszeren keresztül is megbízást kíván adni Megbízott részére.
2.

Az Ügyfél a jelen szerződés kiegészítés aláírásával a BC Online internetes kereskedési rendszer vonatkozásában azzal
bízza meg a Megbízottat, hogy az elektronikus úton – az említett kereskedési rendszer felhasználásával – általa adott
személyi ügyfél-azonosítóval ellátott, ügyletkötésre irányuló megbízásait fogadja el, és fedezetvizsgálatot követően
kötést kezdeményezzen az engedélyezett instrumentumokra.
Az engedélyezett instrumentumok felsorolását a kereskedési rendszerben található Piac feltételrendszer („Piac
választás/Szolgáltatás/Elérhetőség”) tartalmazza.
Megbízott az Ügyfél megbízásait csak abban az esetben fogadja el, ha a megbízás végrehajtásához szükséges fedezet
az Ügyfél ezen ügyletek lebonyolítására megnyitott számláján jóváírásra került. A jóváírás időpontjának az az időpont
minősül, amikor az Ügyfél számára a jóváírás ténye a kereskedési rendszerekben észlelhető. A jóváírás időpontjáig az
Ügyfél megbízást, tranzakciót nem jogosult indítani, illetve a jóváírás időpontjáig (a megbízás végrehajtásához
szükséges mértékű fedezet rendelkezésre állásáig) BUDA-CASH Zrt. jogosult a megbízást visszautasítani.
A BC Online kereskedési rendszerben történő kereskedés esetén a Megbízott az Üzletszabályzatában felsorolt
ajánlattípusokra egyenként részletezett instrumentumokat fogad el fedezetként. A felek rögzítik, hogy az Ügyfél csak
a Megbízott pénztári óráiban tud készpénzbefizetést teljesíteni, így a Megbízott nem tartozik felelősséggel azért, ha az
Ügyfél a letétjét azért nem tudja kiegészíteni, feltölteni, mert az adott időpontban a Megbízott pénztára nincs nyitva.
Az Ügyfél továbbá nem élhet kártérítési igénnyel a Megbízott irányában, ha ügyletkötésre azért nem tudott megbízást
adni, mert a pénzári órákon kívül nem tudott letétet elhelyezni.
Az Ügyfél által elhelyezett letét akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a kereskedési rendszerben is láthatóan az Ügyfél
számláján jóváírásra került.

3.

A jelen szerződés aláírását követően az Ügyfél jogosult a Megbízott BC Online szolgáltatását a Megbízott honlapjáról
letölteni, installálni, igénybe venni és megbízást adni. A kereskedési rendszerek igénybevétele az Ügyfél BUDACASH Zrt.-től kapott bejelentkezési nevének és jelszavának felhasználásával történik. Az Ügyfél köteles első
belépéskor bejelentkezési jelszavát megváltoztatni.
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A jelszót kizárólag az Ügyfél ismerheti, azt semmilyen körülmények között nem hozhatja sem BUDA-CASH Zrt.,
sem harmadik személy tudomására. Megbízót terheli minden felelősség a jelszó titokban tartásárért és illetéktelen
kézbe kerüléséért és az ebből eredő károkért a felelősséget BUDA-CASH Zrt. kizárja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy
BUDA-CASH Zrt. az Ügyfél jelszavával végrehajtott valamennyi tranzakciót az Ügyféltől származó tranzakciónak
tekint.
4.

A kereskedési rendszer segítségével minimálisan elérhető információk:
az Ügyfél rendelkezésére álló egyenleg,
megbízásainak listája
kötéseinek részletes listája,
nettó pozíciója,
nyitott pozícióinak piaci árfolyamhoz viszonyított eredménye,
Rendelkezésre áll továbbá a prompt, day-trade és a határidős vásárlóerő értéke.
BUDA-CASH Zrt. a kereskedési rendszeren keresztül az alábbi üzeneteket, információkat küldi az Ügyfél részére:
-

5.

6.

Ajánlat elfogadása vagy visszautasítása,
Megbízás bevitelének megerősítését kérő ablak,
Értesítés pozíció(k), ügylet(ek) zárásáról, nyitásáról, teljesüléséről
Limit túllépés,
Önkötés figyelmeztetés,
Bázis ártól való túlzott eltérés,
Ár-lépésköz hiba, darab szám hiba,
Kereskedés felfüggesztése,
Hibás vagy fedezetlen ajánlat, stb.

Az ügyletkötés menete BC Online rendszeren keresztül:
5.1.1.

Az Ügyfél, személyi bejelentkező adatainak, valamint kódjának alkalmazásával BUDA-CASH Zrt. által
rendelkezésre bocsájtott, az Ügyfél által telepített szoftverrel kapcsolatot létesít interneten keresztül a
kereskedési rendszerrel.

5.1.2.

A bejelentkezést követően a Kereskedési Rendszerben kiválasztja az adott ügylet tárgyát, mennyiségét,
limitét, típusát, lejárati idejét, irányát.

5.1.3.

Az ajánlatot jóváhagyja és egyben elküldi BUDA-CASH Zrt. részére, melyet követően a rendszer
visszaigazolja az ajánlat elfogadását vagy visszautasítását.

5.1.4.

Az ajánlatok tetszés szerint módosíthatóak és törölhetőek, amelyek megtörténtéről, vagy
visszautasításáról az Ügyfél minden esetben válasz rendszerüzenetet kap.

A BC Online rendszeren keresztül az Ügyfél jogosult Day-Trade (napon belüli) ügyleteket kötni.
Az Ügyfél a Megbízási keretszerződés értékpapír-ügyletek lebonyolítására II./1. pontban meghatározott
ügyletek megvalósítása érdekében vállalja, hogy:
- a day-trade ügyletek bonyolításához szükséges II./2. pontban meghatározott fedezetet - az ügylet végleges lezárásáig
- folyamatosan biztosítja.
- napközben a jelen szerződés alapján adott megbízásait legkésőbb az Üzletszabályzatban megadott időpontig
ellentétes irányú megbízás adásával zárja.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti időpontig konkrét megbízása bármely okból nem teljesülne, úgy
BUDA-CASH Zrt. az adott napon a jelen szerződéssel érintett részvények tekintetében korlátozza a további
megbízások bevitelét, a bent lévő teljesületlen napi megbízásokat visszavonja és piaci áras ajánlat bevitelével zárja le
a nyitva maradt pozíciókat. A fentiekben leírt kényszerzárás során minden Day-Trade jellegű ügylet zárásra kerül
függetlenül a mögöttes fedezettől. Amennyiben a day-trade tárgyát képező értékpapír kereskedése az adott napon
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felfüggesztésre kerül, vagy alacsony a likviditása - így a pozíció zárása nem teljesíthető -, a pozíció zárása a
következő kereskedési napon teljesül, és az ezzel járó esetleges árfolyam veszteséget az Ügyfél viseli.
BUDA-CASH Zrt. az Üzletszabályzatában részletezett időpontokban és időpontokon túl a BC Online rendszerben
nyitott day-trade megbízásokat automatikusan zárja és tiltja. BUDA-CASH Zrt. fenntartja a jogot, hogy extrém piaci
környezetben vagy az ügyfélszámla fedezetlensége esetén a day-trade megbízásokat a fenti időpontoktól eltérően zárja
vagy tiltsa, az ebből eredő károkért, vagy veszteségekért BUDA-CASH Zrt. felelősséget nem vállal.
7.

BUDA-CASH Zrt. tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a BC Online prémium szolgáltatását képező mobiltelefonos
platform segítségével létesített kapcsolaton keresztül számlainformációk nem hozzáférhetők, csak az instrumentumok
árfolyamai grafikonjai kérhetők le.

8.

Minden teljesült ajánlat automatikusan visszaigazolásra kerül. A kötést követően a kötés feldolgozása, és az üzenet
elküldése megtörténik. Bármilyen, az Ügyféltől érkező ajánlat csak akkor és abban az időpontban hoz létre érvényes
bizományosi jogviszonyt a felek között, ha a megbízást az adott kereskedési rendszer visszaigazolta. Az Ügyfél által
elküldött, de a kereskedési rendszer által vissza nem igazolt megbízás nem hoz létre a felek között szerződést.

9.

A BUDA-CASH Zrt. jogosult módosítani, visszavonni a kereskedési rendszer által visszaigazolt kötést, amennyiben
az téves árfolyamjegyzés, illetve programhiba eredménye, vagy annak létrejöttét a piaci feltételek bizonyítottan nem
tették lehetővé. BUDA-CASH Zrt. a fenti okokból az Ügyfelet ért károkért az Üzletszabályzat 6.23. pontjában
rögzített felelősségi szabályok szerint felel. BUDA-CASH Zrt. köteles a módosítás, visszavonás tényéről az ügyfelet
értesíteni.

10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszerekben végrehajtott valamennyi kommunikáció (utasítás,
megbízás, üzenet) rögzítésre kerül, és a felek közötti vita esetén bizonyítékként szolgál.
11. Az Ügyfél a kereskedési rendszereken keresztül teljesített ügyleteiről, és számláinak egyenlegéről elektronikus úton
kap tájékoztatást. Amennyiben az Ügyfél pénz- vagy értékpapír-állománnyal rendelkezik, BUDA-CASH Zrt. a
hatályos Üzletszabályzatban lefektetett szabályok szerint tájékoztatja Ügyfelet a kereskedési rendszeren kívül
teljesített ügyleteiről, illetve számláinak egyenlegéről.
12. Ügyfél elismeri, hogy a jelen szerződésben szereplő felhasználó-névvel és érvényes jelszóval érkező ajánlatok
bizományosi megbízásnak minősülnek, melyet BUDA-CASH Zrt. a bizományosi szerződés szabályai szerint rögzít,
és megfelelő fedezet esetén teljesít. Az ajánlat anyagi felelőssége az Ügyfelet terheli.
13. BUDA-CASH Zrt. kizárólag a kereskedési rendszerekbe beérkezett és visszaigazolt ajánlatok után vállal felelősséget,
semminemű kommunikációs zavarból eredő kárért nem felel. Az Ügyfél kérésére vagy kommunikációs zavar esetén
BUDA-CASH Zrt. vállalja, hogy telefonon fogadja Ügyfél hívását, és az azonosítást követően az ajánlatokat
módosítja, törli, vagy új ajánlatokat vesz fel. Amennyiben az ügyfél a BC Online rendszeren adott megbízását nem a
BC Online rendszeren, hanem a BUDA-CASH Zrt. munkatársaival módosítja, törli, vagy zárja, úgy ezen a
megbízások nem a BC Online megbízási díjával, hanem a BUDA-CASH Zrt. Üzletszabályzatában megfogalmazott
normál BÉT bizományosi díjakkal kerülnek elszámolásra. Ennek többletköltsége az Ügyfelet terheli. BUDA-CASH
Zrt. nem vállal felelősséget olyan kárért, vagy veszteségért amely kommunikációs zavarból ered (rendszerhiba,
késedelem, internetkapcsolat megszakadása stb.). Az Ügyfél -kárenyhítési kötelezettségeként- köteles haladéktalanul
bejelentenie Megbízottnak, ha bármilyen rendszerhiba miatt nem tudja végrehajtani az általa kívánt ügyleteket,
Megbízott a bejelentést követően haladéktalanul gondoskodik az ügyfél megbízásának végrehajtásáról, amennyiben a
szükséges fedezet rendelkezésre áll.
14. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszerek használatához szükséges, ügyféloldali technikai feltételeket
(megfelelő sávszélességű internetkapcsolat, hardver, behatolás elleni védelem, tűzfal, böngésző program, kereskedési
szoftver stb.) neki kell biztosítania, az ebből eredő esetleges károkért a Megbízottat felelősség nem terheli.
15. Ügyfél kijelenti, hogy BC Online kereskedési rendszert, annak működését részletesen tanulmányozta és megismerte.
Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a BUDA-CASH Zrt. biztosította számára a kereskedési rendszerek megismeréséhez
szükséges segítséget, és felhívta a figyelmét arra, hogy a kereskedési rendszerek működése demo verzióban anyagi
kockázat nélkül kipróbálható. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszerek nem megfelelő ismerete, illetve
nem megfelelő használata miatt bekövetkező kárért a BUDA-CASH Zrt.-t felelősség nem terheli.
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16. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyes kereskedési rendszerek nem átjárhatók abból a szempontból, hogy az Ügyfél
bármelyik rendszerben megnyitott pozícióinak kezelésére (módosítás, törlés, zárás stb.) csak az adott rendszerben van
lehetőség, úgyszintén az Ügyfél megbízásai, rendelkezésre álló egyenlege, kötéseinek listája stb., kizárólag az adott
rendszer használatával hozzáférhető adatok.
17. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a kereskedési rendszer használata során szándékosan nem tanúsít
piackonform magatartást, úgy BUDA-CASH Zrt. megszüntetheti az Ügyfél hozzáférését az adott kereskedési
rendszerhez, és az ebből eredő károkért kizárólag Ügyfél felel.
18. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszer egyes elemei kizárólag angol nyelvű kifejezéseket tartalmaznak,
ezért a megfelelő használathoz az angol nyelvű kifejezések (beleértve a szaknyelvi kifejezéseket is) ismerete
szükséges. Az esetleges nyelvi ismeretek hiányából keletkező károkért a BUDA-CASH Zrt. nem vállal felelősséget.
19. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján köthető ügyletek – mind az ügyletek típusából, mind a
kereskedési rendszerek használatából eredően – fokozott kockázattal járnak a számára, mely kockázatokra
vonatkozóan részletes tájékoztatást kapott a BUDA-CASH Zrt.-től (BSZ –15/11/2-es, BSZ-15/11/5-ös és BSZ15/15/1-es kockázatfeltáró nyilatkozatok). Ügyfél kijelenti, hogy bármelyik kereskedési rendszert ezen kockázatok
ismeretében használja.
20. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési rendszerekben megjelenő adatok a Megbízott tulajdonát képezik, és őt
tulajdonosi minőségében teljes körű jogvédelem illeti meg. A Megbízott által szolgáltatott adatokat az Ügyfél
kizárólag saját céljára használhatja, és az általa igénybe vett rendszer adta lehetőségeken belül dolgozhatja fel, azokat
nem jogosult semmilyen formában, sem részben, sem egészben harmadik személy részére továbbadni. Köteles
biztosítani, hogy harmadik személyek az eszközökön keresztül jogosultatlanul ne férhessenek hozzá az adatokhoz.
21. A BC Online, és a mobil BC Online (BC Online mTrader ) kereskedési rendszerek használatának díját BUDA-CASH
Zrt. mindenkori Üzletszabályzatában lévő „Díjtételek” tartalmazza.
Jelen szerződés kiegészítéssel nem érintett részeiben az eredeti szerződések rendelkezései maradnak érvényben és
hatályban.
Kelt:____________________

________________________
Ügyfél

________________________
BUDA-CASH Zrt.

Alulírott, szeretném igénybe venni a BC Online mTrader (mobil) szolgáltatását, az ezzel járó havi költségeket vállalom.

________________________
Ügyfél
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(BSZ-15/53 melléklet)

NYILATKOZAT
A TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA FUTAMIDEJE MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK
VISSZAVONÁSÁRÓL
a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapjára
Alulírott
Név:
Lakcím:
Személyi igazolvány száma:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Ügyfélszámla szám:
mint Megbízó, jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy a Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál nyitott, fent jelzett számú tartós befektetési számlámon a tartós befektetési számla vezetésére
megkötött szerződés 7. pontjában a lekötési időszak 3. éve utáni 2 éves meghosszabbításról rendelkeztem,
fenntartva a jogot arra, hogy a futamidő alatt e meghosszabbítást visszavonjam.
Jelen nyilatkozatomban*
a) tartós befektetési számla futamidejének meghosszabbításáról szóló rendelkezésemet a hároméves lekötési
időszak utolsó munkanapjára visszavonom, melynek értelmében a lekötési időszak a hároméves lekötési időszak
utolsó munkanapján megszűnik (továbbiakban megszűnés).
A lekötési hozamot e rendelkezés alapján a hároméves lekötési időszak utolsó napjára vonatkozó állapot szerint
kell megállapítani, melyet 10%-os személyi jövedelemadó kötelezettség terhel.
b) élni kívánok a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67/B. § szerinti lehetőséggel, mely
szerint ha a magánszemély a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően tett nyilatkozatával a
hároméves lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére - de legalább 25 ezer forintnak
megfelelő összegben - hosszabbítja meg, ezen rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg (továbbiakban
részkivonás).
Jelen nyilatkozatom alapján a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapjára a futamidő meghosszabbítását
visszavonom az általam lekötött pénzösszegből
………………………………… Ft-ra,
azaz …………………………………………………………………………….……… forintra.
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A rendelkezést a számlanyitás évében teljesített befizetésekre vonatkozóan kell megtenni, úgy, hogy abból legalább
25.000 Ft-nak megfelelő összeg továbbra is a tartós befektetési számlán maradjon. A lekötési hozamot e
rendelkezés alapján a hároméves lekötési időszak utolsó napjára vonatkozó állapot szerint, és a kivont
pénzeszközre arányosan kell megállapítani, melyet 10%-os személyi jövedelemadó kötelezettség terhel.
Tudomásul veszem, a Buda-Cash Brókerház tájékoztatása alapján, hogy a tartós befektetési számla megszűnése,
illetve az említett részkivonás esetén a Brókerház kizárólag pénzeszközben, a tartós befektetési számla
egyenlegének ügyfélszámlára történő átvezetéssel teljesít, a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján.
Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg elfogadom, hogy megszűnés esetén a tartós befektetési számlán található
befektetési eszközök értékesítésére oly módon kell az általános feltételek és szabályok szerinti megbízást adnom,
hogy annak pénzügyi teljesítése legkésőbb a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján megtörténjen.
Ellenkező esetben hozzájárulok ahhoz, hogy a tartós befektetési számla ne a hároméves lekötési időszak utolsó
munkanapján, hanem az értékesített befektetett eszközök legutolsó pénzügyi elszámolásának napján szűnjön meg.
Részkivonás esetén pedig az általános feltételek és szabályok szerinti megbízással gondoskodom arról, hogy az
arányos rész pénzügyi teljesítéséhez szükséges pénzeszköz a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján a
tartós befektetési számlán rendelkezésre álljon. Elfogadom, hogy amennyiben részkivonás esetén jelen
nyilatkozatomban meghatározott arányos rész pénzügyi teljesítéséhez szükséges pénzeszköz nem teljes egészében
áll rendelkezésre a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján, akkor a Buda-Cash Brókerház Zrt. a
részkivonást a tartós befektetési számlán rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig teljesítse.

Kelt: ……………………………….

_____________________________
ügyfél aláírása

* Kérjük, karikázza be a megfelelő pontot, és a b) pont választása esetén adja meg a pénzösszeg nagyságát!
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(BSZ-15/57 melléklet, BSZ-15/10/3 melléklet, BSZ-15/11/10 melléklet)

MEGÁLLAPODÁS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK KERESKEDÉSI
ADATTÁRBA TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSÉRŐL*
Amely létrejött egyrészről:
név:

………………………………………………………………………………………………......

székhely:

…………………………………………………………………………………………………..

kód:

…………………………………………………………………………………………………..

cégjegyzékszám: …………………………………………………………………………………………………..
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó vagy Ügyfél), másrészről
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
1118 Budapest, Ménesi út 22.
14400018-29440601
KELER 0067
(a továbbiakban: Megbízott vagy BUDA-CASH Zrt.) között, az alábbi feltételekkel:
1.

A felek közötti keretszerződés alapján a megbízott megbízó javára származtatott ügyleteket köt.

2.

A 648/2012/EU Rendelet („EMIR”) 9. cikke, a 148/2013/EU Felhatalmazáson Alapuló Rendelet
(„Felhatalmazáson Alapuló Rendelet”), valamint a Bizottság 1247/2012/EU Végrehajtási Rendelete (a
továbbiakban együtt: EMIR-szabályok) alapján, az ott meghatározottak szerint, a megbízó az általa kötött
származtatott ügyletekről elektronikus formában köteles adatot szolgáltatni. Az EMIR-szabályok lehetővé
teszik, hogy a jelentéseket harmadik személy nyújtsa be.

3.

A fentiek alapján megbízó megbízza a megbízottat, hogy az EMIR-szabályok szerint bejelentendő
ügyletkötések adataira vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget helyette teljesítse.
A megbízó kijelenti, hogy5
□

a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges LEI-kóddal rendelkezik, és azt a jelen
megállapodás aláírásával egyidejűleg a megbízott részére megadja,
LEI kód: ………………………………………………………….....................;

□
a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges LEI-kóddal még nem rendelkezik, erre
tekintettel felhatalmazza a megbízottat arra, hogy a LEI-kódot a részére megszerezze, ennek során a
LEI kód igénylésében közreműködő KELER Zrt-nél (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), valamint a
regisztrálással és a kód kiadásával foglalkozó szervezetnél a nevében teljes körűen eljárjon.

5

4.

Megbízott a megbízó által kötött szerződésekhez a megfelelő kereskedési adattárat választja ki.

5.

A megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy megbízott a LEI kód igénylésének és/vagy éves fenntartási
költségének mindenkori összegével (jelenleg 100 EUR+ÁFA az igénylés és egy évi díj, ezt követően 100

A megfelelő nyilatkozat jelölendő!
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EUR+ÁFA az éves fenntartási díj, amely díjak a jövőben változhatnak) a megbízó megbízottnál vezetett
ügyfélszámláját a díj esedékességekor, a díj mértékének megfelelő forintösszegben megterhelje.
6.

A megbízó tudomásul veszi, hogy megbízott a LEI kód igénylését kizárólag abban az esetben kezdeményezi,
ha megbízó megbízottnál vezetett ügyfélszámláján a kód igényléséhez - az 5. pontban meghatározott – összeg
rendelkezésre áll.

7.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés alapján a megbízottat kizárólag a
közreműködésével kötött ügyletek tekintetében terheli jelentéstételi kötelezettség; a megbízó más
szolgáltatónál kötött ügyleteit a megbízott nem jelenti.

8.

A megbízó kérésére, a jelentés továbbítását követően, a megbízott a megbízó rendelkezésére bocsátja a
szerződések jelentéséről szóló igazolást (a megbízott azonban nem küld az ügyfeleknek naponta automatikus
jelentés-igazolásokat).

9.

A megbízott kizárólag akkor vállalja, hogy betartja az adatjelentésre meghatározott határidőket, ha az
adattovábbítás nem ütközik technikai akadályba. Rendszerleállás esetén a megbízott a jelentendő adatok
továbbítását a rendszer újraindulását követően haladéktalanul elvégzi.

10. Ha a megbízott megtett minden tőle ésszerűen elvárható naprakész biztonsági intézkedést, mégis az
érdekkörén kívül felmerülő események miatt valamilyen kár merült fel, a megbízott ezekért nem tartozik
felelősséggel.
11. A jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, és azt 15 nap felmondási idő megtartásával indoklás
nélkül felmondhatják. A jelen megállapodás automatikusan megszűnik a keretszerződés megszűnésekor.
Megbízott felhívja a megbízó figyelmét arra, hogy e szerződés megszűnését követően a LEI kód fenntartásáról
és a jelentési kötelezettségének teljesítéséről a megbízónak kell gondoskodnia.
12. A megbízó a jelen megállapodás aláírásával elfogadja, hogy a megbízott harmadik személyek szolgáltatásait
igénybe veheti a jelen megállapodás szerinti feladatai teljesítéséhez.
13. Megbízó tudomásul veszi, hogy aktív LEI kód nélkül a jelentési kötelezettség nem teljesíthető, valamint az
éves fenntartási díj befizetése nélkül a kód inaktívvá válik.
14. Megbízó tudomásul veszi, hogy a LEI kód igénylése és annak kiállítása közötti időszakban kötött ügyletek
utáni jelentési kötelezettség megbízót terheli.
15. A jelen megállapodásra Magyarország jogszabályai az irányadók.
Budapest, 201..…………………………

…………………………………………..
megbízó

…………………………………………..
megbízott

*természetes személyek esetében nem kell kitölteni!
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(BSZ-15/58 melléklet)

ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről a
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:

[■]
[■]

[■]

(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01-10-043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az
ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási
tevékenységet végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett
szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket
köt.
2. A felek rögzítik, hogy az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatásokkal összefüggésben köteles
a társaságnak megfizetni a számlavezetési díjat, az átutalással, transzferrel kapcsolatos költségeket,
a KELER Zrt., illetve más, a társaság által az ügyletek teljesítésébe bevont közreműködők díját, az
adott ügyletre megállapított bizományosi díjat és jutalékot. A felek rögzítik továbbá, hogy az eseti
megbízás teljesítésének feltételeként az ügyfél köteles a megbízás tárgyát képező ügylet fedezetét
a társaság rendelkezésére bocsátani. Az ügyfél a fedezet rendelkezésre bocsátásán felül köteles
annak folyamatos biztosítására és szükség szerinti kiegészítésére, valamint a kitettség csökkentése
érdekében pozíciók zárására. Amennyiben a fedezet kiegészítésére vagy a pozíció zárására
vonatkozó kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget, a társaság jogosult (de nem köteles) az
ügyfél pozícióit teljesen vagy részlegesen likvidálni. Felek rögzítik, hogy a kényszerlikvidálás
veszteséget eredményezhet, annak következtében az ügyfélnek a társaság felé fizetési
kötelezettsége keletkezhet, továbbá a kényszerlikvidálás körében végrehajtott ügyleteket is díjak és
költségek terhelik.
3. A díj-, jutalék-, költség- és kamatfizetés eseteit és mértékét, az adott ügylet fedezeteként
elfogadható pénz-, illetve pénzügyi eszközök körét, ezek fedezeten belüli megoszlását, az
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ügyletkötéshez szükséges mértékét és befogadási értékét a társaság üzletszabályzata, a díjtételek, a
fedezeti és biztosítéki hirdetmény, illetve az adott ügyletre vonatkozó keretszerződés kikötései
határozzák meg.
4. Az ügyfélnek a társasággal szemben a fentiek alapján keletkező fizetési, fedezetbiztosítási,
fedezetpótlási és egyéb pénzügyi kötelezettségei biztosítására a felek a Ptk. 5:95. §-a, valamint a
Bszt. 57. § (7) és (8) bekezdései alapján óvadékot alapítanak a társaság javára, a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel. Az óvadékkal biztosított követelés összege megegyezik
a.
a számlavezetéssel összefüggő szolgáltatások (pl. transzfer, átutalás stb.) díja,
költségei,
b.
az adott ügylettípusra vonatkozó keretszerződés, illetve az azon alapuló egyedi ügylet
díja, költségei, jutaléka,
c.
az ügylet alapján az ügyletkötő harmadik személy, illetve a társaság teljesítésbe bevont
partnere felé fennálló fizetési kötelezettség,
d.
az ügylet vesztesége esetén az ügyfél társaság felé fennálló fizetési kötelezettsége,
e.
a kényszerlikvidálás (kényszerzárás), kényszerbeszerzés költsége,
f.
az óvadék érvényesítésének költsége és az óvadék tárgyára fordított szükséges költség,
g.
az ügyfél szerződésszegése miatti egyéb jogkövetkezmények, így különösen de nem
kizárólagosan a kárigény és a kárigény érvényesítésének költsége, valamint
h.
a kamatok
mindenkori összegével.
5. Az óvadék tárgyát képezi az ügyfél társaság által nyilvántartott valamennyi pénzeszköze,
értékpapírja és más pénzügyi eszköze, ideértve a jelen szerződés megkötését követően az ügyfél
társaságnál vezetett számláin jóváírásra kerülő pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket is; az
óvadék hasznai osztják az óvadék jogi sorsát.
6. Az óvadék átadása az óvadék tárgyát képező pénzeszköznek, pénzügyi eszköznek az ügyfél
társaságnál vezetett ügyfélszámláján, értékpapírszámláján, értékpapír-letéti számláján, illetőleg az
ezekhez kapcsolódó valamely alszámlán történő jóváírásával valósul meg. A társaság az óvadék
alapításának tényét az ügyfél számláira vonatkozó kivonatokon és egyenlegközlő iratokon
feltünteti. Az óvadékot a társaság a saját eszközeitől elkülönítetten köteles kezelni. Az óvadék
tárgyát a társaság jogosult zárolni (zárolt alszámlára helyezni). Ha az adott ügylet megkötéséhez
szükséges, a társaság az óvadékot jogosult harmadik személynél a saját neve alatt letétbe helyezni.
7. A társaság óvadékból való kielégítési joga a 4. pontban meghatározott fizetési kötelezettség,
illetve követelés esedékessé válásával megnyílik.
8. A kielégítési jog megnyílása esetén a társaság az ügyfél hozzájárulása és külön értesítése nélkül
jogosult a követelést az óvadékból közvetlenül kielégíteni. Ennek során a társaság az
ügyfélszámla-követelést annak névértékén számolja el a biztosított követeléssel szemben, az egyéb
pénzügyi eszközt pedig az eszköz tőzsdei vagy egyéb nyilvánosan jegyzett piaci árán, illetőleg az
adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható értékén – piaci áras ajánlat alkalmazásával
– az ügyfél nevében értékesíti, és az abból befolyó összeget számolja el a követeléssel szemben. A
társaság a közvetlen kielégítési jogát – a biztosított követelés alapját képező ügylet végrehajtási
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módjához képest – közreműködője, vagy a végrehajtási helyszín működtetője általi értékesítés
útján is gyakorolhatja.
9. A társaság az óvadék igénybevételét követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb a kielégítéssel
érintett követelés alapját képező szerződés, illetve megbízás megszűnésekor köteles elszámolni az
óvadék igénybevételéről.
10. Az egyes szolgáltatás- és ügylettípusok jellemzőihez képest az óvadékra vonatkozó további
kikötéseket a társaság üzletszabályzata, a díjtételek, a fedezeti és biztosítéki hirdetmény, valamint
az egyes keretszerződések tartalmaznak.
11. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része
érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A
felek kötelezik magukat, hogy ebben az esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető
legjobban megfelel a helyettesítendő rendelkezés céljának.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a
Ptk., a Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az
ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy
üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát,
illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a
feltételeket elfogadja.
13. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem
minősülő ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a
Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve
a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén, a Felek között a fentiekkel kapcsolatban
felmerülő jogvitában a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön
megállapodásban meghatározott bíróság jár el.
Budapest, [■].

________________________
______________________
BUDA-CASH Zrt.
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(BSZ-15/59 melléklet)

MEGÁLLAPODÁS jogviták rendezésére (fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)
amely létrejött egyrészről a
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Ügyfélszámla szám:

[■]
[■]

[■]

(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H-1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01-10-043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az
ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási
tevékenységet végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett
szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket
köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján
adott megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek értelmezése, érvényessége,
megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása
érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a. a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek
egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e
tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek
és a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték;
b. a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági
eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a választottbírósági eljárásban
illetékmentesség, költségmentesség, valamint -kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a
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választottbíróság határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet
érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a bíróságtól;
c. a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a
szokásostól eltérő kikötésnek minősül.
4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között
esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi eljárást választja (a
választottbírósági eljárás 1-es, a bírósági peres eljárás 2-es számmal jelölendő):6

□

5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési
módot maga is elfogadja.
6. A felek a választottbírósági eljárás választása esetére – figyelemmel a 2. pont szerinti esetleges
jogviták jellegére, valamint a bírónak jelölhető személyek szakértelmére – megállapodnak abban,
hogy a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki a jogvita elbírálására
azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata alapján jár el, és az
eljárás nyelve a magyar.
7. A felek a bírósági peres eljárás választása esetére megállapodnak abban, hogy a perre az alperes
lakóhelye, illetve székhelye szerinti bíróság illetékes, és a felek a Pp. egyéb illetékességi
szabályainak alkalmazását kifejezetten kizárják.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a
Ptk., a Tpt., a Bszt., a Vbt. továbbá a társaság üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az
ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a társaság a www.budacash.hu
honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy a társaság
üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát,
illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a
feltételeket elfogadja.
Budapest, [■].

________________________
BUDA-CASH Zrt.

6

________________________
ügyfél

A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!
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KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatja ügyfeleit, hogy a
ciprusi tőzsdén és tőzsdén kívül forgalmazott részvények megvásárlása - a múltbeli gazdasági
eseményekből eredően – kiemelt kockázatú befektetésnek tekintendő. Az ország gazdasági
helyzetének változásából, jogszabályok változásából, valamint a ciprusi kormány jövőbeni
korlátozó rendelkezéseiből eredő károkért a Buda-Cash Brókerház nem vállal felelősséget.
Felhívja egyben ügyfelei figyelmét, hogy a Buda-Cash Brókerház a ciprusi tőzsdén és tőzsdén
kívül forgalmazott részvényeket kiemelten kockázatos részvények kategóriájába minősíti és
kifejezetten csak az ügyfél kérésére hajtja végre az erre irányuló megbízásokat.
Továbbá tájékoztatja ügyfeleit, hogy a ciprusi tőzsde által üzemeltett Multilateral Trading Facility
(MTF) piac nem tartozik a szabályozott tőzsde kategóriájába.
Egyes piacok esetében, pl. Ciprusi Tőzsde és az általa üzemeltett Multilateral Trading Facility
(MTF) piac, az előre meghatározott fluktuációs ársávon kívülre nem lehet megbízást tenni. A már
korábban betett megbízások az érvényességi idő alatt inaktívvá vállnak, amennyiben a
megbízáskor megadott limitár vagy stop ár a fluktuációs ársávon kívülre kerül. Az inaktív
megbízások automatikusan nem vállnak aktívvá abban az esetben sem, ha a megadott limitár vagy
stop ár újra a fluktuációs ársávon belülre kerül.
A fenti tájékoztatást megértettem és a befektetési döntésemet a kiemelt kockázatok tudatában
hozom meg.
Kelt:………………………………
-------------------------
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iCASH EXTRA MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM /módosított/

iCASH EXTRA MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM
/______________

Érkeztetés:

______________

/______________

BEFEKTETŐI PROFIL
1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?





Alacsony

Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft








0 ‐ 5 alkalommal



6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> 5 év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?
3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása:

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:











> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

100 001 Ft – 500 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a
Buda‐Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
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ÜZLETSZABÁLYZAT
információt:





a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról
elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.

Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása
Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:



BUDA‐CASH Zrt.



Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával
kijelentem, hogy a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy
részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban
lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett
eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő
nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐ egy korábban
megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről,
díjról. Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet
sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a
tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez.
Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
ICASH EXTRA MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________

KERETSZERZŐDÉS
befektetési jegyek adás‐vételére, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla vezetésére
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

Név/cégnév

1

Leánykori név
Anyja neve
Személyigazolvány/útlevél szám
Születési hely és idő
Cégjegyzékszám
Állandó lakcím/cég székhelye
Levelezési cím
Bankszámlaszám
Adóazonosító jel/adószám
Telefonszám
E‐mail cím
Ügyfél által kért értesítési forma
 Postai úton
 Elektronikusan
(továbbiakban: ”Ügyfél”), másrészről a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01-10043344; Adószám: 12249312-1-43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi
feltételek szerint:
1

A szerződés tárgya

1.1

A megvásárolni kívánt befektetési jegyek (egy ajánlaton legfeljebb egy befektetési alap jelölhető meg):



iCash Konzervatív portfólió

(iCash Conservative Alap • ISIN: HU0000704366)



iCash Dinamikus portfólió

(iCash Dynamic Alap • ISIN: HU0000702311)



______________________________________ • ISIN: ___________________________

1.2

A jelen Keretszerződés alapján a Társaság egyrészről az Ügyfél megbízása alapján előre meghatározott befektetési jegyek adásvételére, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐ és
értékpapírszámla vezetésére vállal kötelezettséget az Ügyfél felé, a jelen Keretszerződésben meghatározott feltételekkel.

1.3
2

A Társaság a feladatokat szakembereinek legjobb tudása, valamint az Ügyfél igényei szerint és érdekének megfelelően tartozik ellátni.
A jelen Keretszerződésben vállalt

a.) Megtakarítások ütemezése

Havonta

b.) Futamidő (minimum 10, maximum 20 év)

Év

c.) Megtakarítások száma a futamidő alatt

db (futamidő x 12)

d.) Első megtakarítás

Ft

e.) Havi rendszeres megtakarítás

Ft

f.) Teljes bruttó megtakarítási összeg (TBMÖ)
Első megtakarítás

Ft

Havi rendszeres megtakarítások összesen

+

Ft {Havi rendszeres megtakarítás x (megtakarítások száma ‐ 1)}

ÖSSZESEN (TBMÖ)

Ft

Kérjük, hogy a jelen szerződés aláírását követően banki átutalással, a BUDA‐CASH Zrt. ERSTE Banknál vezetett 11600006‐00000000‐14561120 számú HUF számlájára helyezze el a szerződésben
megjelölt Első megtakarítás összegét. Kérjük az átutaláskor közleményben tüntesse fel az ajánlat sorszámát! jelen szerződés BUDA‐CASH Zrt. által aláírt példánya postai úton megküldésre kerül
Önnek, kiegészítve az Ön iCash ügyfélszámla számával. Kérjük, hogy a további Rendszeres megtakarítások átutalása során a szerződésen megjelölt ügyfélszámla számot tüntesse fel a
közleményben.

3

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)

Dátum

Dátum
_______________________________
Ügyfél aláírása

Tudomásom van arról, hogy a számlanyitási díj 1400 Ft + a Keretszerződés 2. f.) Dátum
pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összeg 1.9%‐a, az iCash Megtakarítási
Program esetében a Kezdeti díj a Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt teljes bruttó
megtakarítási összeg 4%‐a teljes futamidőre. Az eladási jutalék (Vételi díj) mértéke a
Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összeg 6% a teljes
futamidőre. A Forgalmazási jutalék mértéke tranzakciónként 2%. A díjak levonásának
részletes ismertetését a Kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmazza.
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Társaság aláírása
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Ügyfél aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi előírásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A
függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további
közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási címpéldány bemutatása szükséges.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
4
4.1

A szerződés létrejötte

7.1

Az Ügyfél a szerződéskötéskor esedékes első megtakarítás befizetését jelen keretszerződés 2.
pontjában meghatározott módon, a rendszeres megtakarítások befizetéseit a Társaság

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Keretszerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé

pénztárába történő befizetéssel vagy az ügyfélszámlájára történő átutalással teljesítheti. A

tett ajánlatnak minősül, jelen Keretszerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi

rendszeres megtakarítások elhelyezése postai csekken történő befizetéssel vagy csoportos

aláírása.

beszedési megbízás útján is lehetséges. Amennyiben az Ügyfél az első befizetést az

Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a jelen Keretszerződés létrejöttének további feltétele,

4. pontban meghatározottak létrejöttét követően kerülhet sor.

ügyfélszámlájára történő átutalással teljesíti, úgy a befektetési jegy megvásárlására kizárólag a
4.2

hogy a 2 d.) pontban meghatározott összeg vagy annak egy része (minimum 5000 Ft) a jelen
Keretszerződés Ügyfél általi aláírását követő 15 napon belül a Társaság részére befizetésre

7.2

A megvásárolni kívánt befektetési jegy befektetési alapjának mindenkor hatályos kezelési
szabályzatában meghatározottaknak megfelelő mértékű eladási jutalék (Vételi díj), Kezdeti díj

kerüljön.

és az iCash megtakarítási program esetére a Díjtételekben külön meghatározott forgalmazási
4.3

4.4

A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen Keretszerződést aláírásával ellátva, annak az

jutalék (a továbbiakban: Forgalmazási jutalék) kerül felszámításra. A számlanyitási díj j mértéke

Ügyfél általi aláírásától számított 30 napon belül, postai úton küldi meg az Ügyfél számára.

a Díjtételekben is rögzítésre kerül.

A Társaság kötelezi magát, hogy amennyiben a jelen Keretszerződés aláírását megtagadná, úgy

7.3

az Ügyfél által esetlegesen a Társaság számára befizetett összeget (a visszaküldéshez köthető

5

A Társaság jogosult a teljes bruttó megtakarítási összegre [2. f.) pont] számolt számlanyitási
díjat, eladási jutalékot (Vételi díj), a Társaság Díjtételeiben meghatározott Kezdeti díjat és az

esetleges banki vagy postai tranzakciós költségekkel csökkentve) az Ügyfél számára a

iCash megtakarítási programhoz rendelt Forgalmazási jutalékot az első befizetés összegéből,

számlanyitási adatok között megjelölt bankszámlaszámára átutalással, ennek hiányában postai

illetve bármelyik rendszeres befizetés összegéből levonni, azonban a Társaság adott

úton a Keretszerződés visszaküldésére rendelkezésre álló határidőn belül megfizeti.

időpontban nem jogosult magasabb összegű jutalékot felszámítani, mint az Ügyfél adott
időpontban értékpapír‐, illetve ügyfélszámla‐egyenlege. Amennyiben a teljes bruttó

Befektetési jegyek adásvétele

megtakarítási összegre számolt eladási jutalék (Vételi díj) és Kezdeti díj levonásra került, úgy a
5.1

5.2

5.3

A Jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól, mint az

futamidő alatt a teljes bruttó megtakarítási összeg eléréséig nem kerül levonásra további

1.1 pontban megjelölt befektetési jegyek forgalmazójától a jelen Keretszerződésben foglalt

eladási jutalék (Vételi díj) és Kezdeti díj abban az esetben sem, ha az Ügyfél nem a 2. pontban

feltételek szerint rendszeres, előre meghatározott mértékű, ütemezésű és futamidejű

meghatározott ütemezésnek megfelelően eszközli a rendszeres befizetéseket. A Díjtételeiben

befizetésekkel, előre meghatározott mértékű megtakarítási összeg erejéig befektetési jegyeket

meghatározott Forgalmazási jutalékot azonban a Társaság az eladási jutalék (Vételi díj) és

kíván vásárolni. A Társaság az Ügyfél számára a jelen Keretszerződésben foglalt feltételek

Kezdeti díj terhelésétől függetlenül jogosult érvényesíteni, a befektetési tranzakcióval (vétel

szerint biztosítja a befektetési jegyek eladását.

vagy eladás) egyidejűleg.

Az Ügyfél által a jelen Keretszerződésben foglaltak alapján eszközölt befizetések ellenében a

7.4

A Társaság kötelezi magát arra, hogy az eladási jutalék (Vételi díj) és a Kezdeti díj együttes

Társaság a befizetett összegnek az Ügyfél ügyfélszámláján való jóváírását követő 10 banki

összege alapulvételével a lenti táblázat szerint számítandó mértékű bónuszt fizet az Ügyfél

napon belül — a 6.3. pontban leírtak figyelembevételével — jóváírja az Ügyfél

részére a futamidő lejártakor, abban az esetben, ha

értékpapírszámláján az 1.1 pontban meghatározott, az általa megvásárolni kívánt befektetési

a) az Ügyfél a 2.f) pontban meghatározott teljes bruttó megtakarítási összeget a 2.b.) pontban

jegy‐mennyiséget, amely mennyiség a költségekkel csökkentett befizetett összeg és a vásárlás

meghatározott futamidő alatt jelen Keretszerződésben vállaltak szerint vagy korábban

napján érvényes, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték hányadosának egész részét

befizette;

jelenti. Amennyiben az így megállapításra kerülő befektetési jegy‐mennyiség értéke

b) jelen Keretszerződés 2.a) pontjában vállat ütemezés szerint a 2. e) pontban meghatározott

alacsonyabb, mint a befektetni kívánt összeg, úgy a fennmaradó összeget a Társaság az Ügyfél

rendszeres megtakarítások befizetésével a futamidő alatt nem esik 3 (három) havi rendszeres

ügyfélszámláján tartja nyilván.

megtakarítást meghaladó késedelembe;
c) a 2.b) pontban meghatározott futamidő alatt a jelen Keretszerződésben foglaltak szerint

Az Ügyfél az összes megvásárolt befektetési jegyével szabadon rendelkezhet, a 9.5. pontban

vásárolt befektetési jegyekből nem vált vissza és a megtakarítási programból nem von ki pénzt,

leírtak figyelembevételével. Amennyiben a befektetési jegyek a Társaságon, mint a befektetési

ide nem értve az iCash megtakarítási programban rendelkezésre álló befektetési jegyek közötti

alap forgalmazóján keresztül kerülnek értékesítésre, a visszavásárlás feltételeire a befektetési

átváltás;

jegyet kibocsátó befektetési alap kezelési szabályzatában foglaltak az irányadók. A befektetési

d) a 2.b) pontban meghatározott futamidő legalább 10 év;

jegyek visszaváltására vonatkozó megbízást a 7. számú melléklet szabályos kitöltésével lehet
megadni a Társaság részére. Átutalási megbízást a 8. számú melléklet szabályos kitöltésével

A bónusz mértéke a futamidő függvényében az alábbi táblázat szerint alakul:

lehet megadni a Társaság részére.

Futamidő (év)
6

A megvásárolni kívánt befektetési jegyek, befektetési állomány, futamidő, a befizetések
ütemezése

6.1

10
100%

11
100%

12
100%

13
100%

Az Ügyfél a jelen Keretszerződésben foglaltak alapján az 1.1 pontban meghatározott

14
100%

15
100%

16
100%

17
100%

18
100%

19
100%

20
100%

A bónusz mértéke (%)

befektetési jegyeket kívánja megvásárolni.
6.2

Az Ügyfél vállalja, hogy a 2.f.) pontban meghatározott teljes bruttó megtakarítási összeg [a 2.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a korábban felszámolt számlanyitási díjat, eladási jutalékot

b.) pontban meghatározott futamidő alatt vállalt, jelenérték‐számítás alkalmazása nélkül

(Vételi díjat), Forgalmazási jutalékot és a Kezdeti díjat a jelen Keretszerződés megszüntetésekor

megállapításra kerülő összes befizetések] költségekkel csökkentett mértékének erejéig az 1.1

a Társaság nem téríti vissza. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Társaság abban az

pontban meghatározott befektetési jegyeket vásárol, a 2. d.) és e.) pontokban meghatározott

esetben sem köteles az eladási jutalék (Vételi díj) és a Kezdeti díj visszafizetésére, ha a teljes

befizetéseknek megfelelően.
6.3

bruttó megtakarítási összeg a futamidő alatt nem kerül befizetésre az Ügyfél által.

A futamidő és befizetések ütemezésénél a futamidő végének és a befizetés esedékessége

Amennyiben a jelen keretszerződés 9.2 pontja alapján az Ügyfél jogszerűen, azonnali hatállyal

időpontjának megállapításához a jelen Keretszerződésnek a Társaság általi aláírását követő

felmondja a keretszerződést, a Társaság az Ügyfél által ténylegesen megfizetett eladási jutalék

hónap első napját kell alapul venni. A 1.1 pontban meghatározott befektetési jegyek

(Vételi díj), Forgalmazási jutalék és a Kezdeti díj együttes összegének akkora részét köteles

megvásárlására irányuló első tranzakció a 2 d.) pontban meghatározott összegnek a

visszafizetni (százalékban kifejezve), amekkora rész a keretszerződés futamidejéből a teljes

Társasághoz történő beérkezését követő 10 banki napon belül esedékes (technikai kezdet).
6.4

futamidőhöz viszonyítatva még hátravan (százalékban kifejezve). A hátralévő futamidő

A futamidő alatt lehetséges a befektetési jegyek közötti átváltás (6. számú melléklet),

számításának első napja az Ügyfél felmondásának a Társasághoz történő beérkezésének napja,

átirányítás (5. számú melléklet), az ügyfél egyoldalú megbízása alapján a Díjtételekben

utolsó napja a keretszerződésben meghatározott futamidő utolsó naptári napja. A jelen pont

meghatározott díjak ellenében, de csak abban az esetben, ha a teljes bruttó megtakarítási

szerint az Ügyfelet megillető összeget a Társaság a keretszerződés megszűnésétől számított 14

összegre [2. f.) pont] számolt eladási jutalék (Vételi díj) levonásra került.

napon

belül

fizeti

meg

az

Ügyfél

számára

bankszámlaszámra történő átutalás útján.
7

A befizetések módja, jutalékok
8
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a

keretszerződésben

meghatározott

ÜZLETSZABÁLYZAT
8.1

A Társaság az Ügyfélnek a jelen Keretszerződés alapján befizetett és megvásárolt

9.3

pénzeszközeinek és értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez
kapcsolódó fizetési és értékpapír‐forgalmának lebonyolítására a 3. pontban meghatározott
számlaszámon ügyfél‐ és értékpapírszámlát nyit és vezet. A Társaság ezen számlákat a jelen

alap megszűnésével, átalakulásával, beolvadásával nem szűnik meg.
9.4

8.2

9.5

Ügyfél a jelen Keretszerződés megszűnését követően is szabadon rendelkezhet. A jelen

pénzforgalmi számla, amelyen kizárólag a Társaságnak a jelen Keretszerződéshez kapcsolódó

Keretszerződés megszűnésével a 8. pontban meghatározott ügyfél‐ és értékpapírszámlák a

befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó pénzforgalom

Társaságnál vezetett teljes körű jogosítványokat biztosító ügyfél‐ és értékpapírszámlává

bonyolítható le. A Társaság az ügyfélszámlán tartja nyilván az Ügyfelet a jelen Keretszerződés

alakulnak át, azonban ezen ügyfél‐ és értékpapírszámlákról az Ügyfél pénz‐ és értékpapír‐

alapján megillető bevételt, és a számláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetést. Az Ügyfél
rendelkezhet

szolgáltatásának

vagy

az

ügyfélszámla

befektetési

értékpapírhozamából,

‐

szolgáltatásának,

elidegenítéséből

forgalmat kizárólag abban az esetben bonyolíthat, ha nincs jutaléktartozása a Társaság felé.

árutőzsdei

származó

A jelen Keretszerződés megszűnése nem jelenti a jelen Keretszerződés alapján megvásárolt
befektetési jegyek feletti rendelkezési jog megszűnését, amely befektetési jegyek felett az

A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű

szabadon

Az Ügyfél halála esetén jelen keretszerződés megszűnik, a 8. pontban meghatározott ügyfél‐ és
értékpapírszámlák az Ügyfél hagyatékának részét képezik.

Keretszerződés 4.3. pontban szabályozott visszaküldésével egyidejűleg nyitja meg az Ügyfél
számára.

A jelen Keretszerződés az 1.1 pontban meghatározott befektetési jegyet kibocsátó befektetési

összeg

felhasználásáról.
10
8.3

Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás)

A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő értékpapírszámla a dematerializált
értékpapírokról és a hozzá kapcsolódó jogokról az Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A

10.1

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a
Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft. továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben

Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfélnek a jelen Keretszerződés alapján
tulajdonában levő értékpapírokat ezen az értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, az Ügyfél

hivatkozott befektetési alapok kezelési szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági

rendelkezéseit teljesíti, a számlán történt változásokról az Ügyfelet a jelen Keretszerződésben

kikötés esetén a Vbt. az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését

meghatározott módon értesíti. A jelen Keretszerződés alapján kiállított számlakivonat igazolja

megelőzően a Társaság a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben

az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan.

lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit –
ideértve a jelen Szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen

8.4

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a Társaságot

Szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.

haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából eredő, a jelen szerződés
10.2

tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel.

Amennyiben eltérés mutatkozik a Társaság Üzletszabályzata és jelen Keretszerződés valamely
rendelkezése között, úgy e tekintetben a jelen Keretszerződés rendelkezései az irányadók.

8.5

Az Ügyfél a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő számláról az 1.1 pontban
meghatározott befektetési alapok vonatkozásában teljes körű pénz‐ és értékpapír‐forgalmat

A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Keretszerződés tárgyára vonatkozó bármely jogszabály,
hatósági vagy felügyeleti előírás változása a jelen Keretszerződés módosítása nélkül is kihat a

pénztári órák alatt teljesíthető. Amennyiben a kifizetés összeghatára eléri a Díjtételekben

Felek jogaira és kötelezettségeire.

meghatározott mértéket, az Ügyfél köteles azt előző nap 12 óráig a Társaságnak jelezni.
Ellenkező esetben a Társaság a készpénzkifizetést megtagadhatja.
8.6

10.3

bonyolíthat, illetve az ügyfélszámlájáról készpénzfelvételt eszközölhet. A készpénzfelvétel a

A Társaság a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő számlákhoz kapcsolódóan

11
11.1

Egyéb rendelkezések
Az Ügyfél a Keretszerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a Társaság
Üzletszabályzatában foglaltakat.

jogosult számlavezetési díjat felszámolni, amelynek mértéke a Díjtételekben kerül
meghatározásra.
8.7

11.2

adhatja ahhoz, hogy minden olyan adatot, amely a jelen üzleti kapcsolat tárgyával
A Társaság a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő számlákon történt terhelésekről

összefüggésben áll, a Társaság a függő ügynök, a közvetítő részére, valamint az adatfeldolgozó

és jóváírásokról, valamint az ügyfélszámla aktuális egyenlegéről havi rendszerességgel

illetve adattovábbító társaság (a továbbiakban: Tanácsadók) részére adatkezelési célból továb‐

értesítést küld az ügyfél számára elektronikusan vagy postai úton. A számlatulajdonos köteles

bítsa, a szerződés végrehajtása érdekében. A nyilatkozat aláírása esetén Ügyfél felmenti a

haladéktalanul értesíteni a Buda‐Cash Brókerház Zrt. központi Back Office csoportját, ha az

Társaságot az értékpapírtitok betartásának kötelezettsége alól az ügyfél‐ és értékpapírszámlája

egyenlegközlő a tárgyhónapot követő 15. napig nem érkezett meg a címére. Visszajelzés

vonatkozásában a Tanácsadókkal szemben. Ezzel összefüggésben az Ügyfél a továbbítási

hiányában a Buda‐Cash Brókerház Zrt. az egyenlegközlőt kipostázottnak és elfogadottnak

hibákból vagy az adatok hibás feldolgozásából vagy esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő

tekinti.
8.8

károk miatt nem jogosult igényt támasztani a Társasággal, illetve a Tanácsadókkal szemben.

Az Ügyfél tartozása fennállása esetére kijelenti és egyben tudomásul veszi azt, hogy a Társaság

11.3

minden külön felhatalmazás nélkül jogosult a tartozás törlesztésére fordítani az Ügyfél által a

a Kockázatfeltáró nyilatkozat (4. sz. melléklet) a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

egyéb — értékpapír‐, illetve deviza‐ — állományát. Erre tekintettel az Ügyfél a jelen szerződés

Ügyfél a függő ügynöktől, illetve a közvetítőtől tájékoztatást kapott arról, hogy a jelen

aláírásával igazoltan feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy a Társaság

szerződés 5‐8. számú mindenkor hatályos mellékletei a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzatának

az Ügyfél értékpapír‐, vagy értékpapír‐letéti számlájáról rendezze a követelését.

9.1

A jelen Keretszerződés mellékletét képező Értékpapírtitok‐nyilatkozat (1. sz. melléklet), a
Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (2. sz. melléklet), az Aláírási karton (3. sz. melléklet), valamint

Társaságnál lévő ügyfélszámláján szereplő egyéb ügyletek fedezetére nem zárolt bármely

9

Az Ügyfél a jelen Keretszerződés mellékleteként szereplő nyilatkozat aláírásával hozzájárulását

részeként a Buda‐Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá,
hogy rendelkezik internet hozzáféréssel.

A Keretszerződés hatálya és megszűnése
A jelen Keretszerződést a Felek a 2. b.) pontban meghatározott futamidő végéig szólóan,

11.4

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság, annak függő ügynöke, a közvetítő semmilyen
befolyással nem bír a befektetési alapok jegyeinek árfolyam‐alakulására, és így nem vonható

határozott időtartamra kötik.

felelősségre az alapok teljesítményét illetően. Az Ügyfél kijelenti, hogy sem a Társaságtól, sem
9.2

A jelen Keretszerződést bármelyik szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél

függő ügynökétől, illetve közvetítőjétől befektetési tanácsot nem kapott.

megsértette a jelen Keretszerződés és/vagy az egyedi befektetési jegy adásvétele kapcsán
fennálló lényeges kötelezettségét. Az Ügyfél részéről lényeges kötelezettség megsértésének

11.5

Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a függő ügynöktől, illetve a közvetítőtől

minősül különösen az, ha a rendszeres befizetések vonatkozásában 6 hónapra eső összeggel

tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐Cash Zrt. honlapján

esik késedelembe. A Társaság részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a jelen

elérhető

Keretszerződés

hozzáféréssel.”

5.2.

pontjában

szereplő

befektetési

jegy‐vásárlási

és

‐

jóváírási

(www.budacash.hu).

Ügyfél

igazolja

kötelezettségnek — a 6.3. pontban leírtak figyelembevételével — az Ügyfél által befizetett
összegnek az Ügyfél ügyfélszámláján való jóváírását követő 30 banki napig nem tesz eleget.
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továbbá,

hogy

rendelkezik

internet

ÜZLETSZABÁLYZAT
A jelen Szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A Felek a Szerződést egy példányban írják alá, amelyről fénymásolat/önátírós másolat készül és amely
másolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek
sikertelensége esetén a szerződő Felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az

esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata
szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban meghatározott bíróság
hatáskörét kötik ki.
1. számú melléklet

Értékpapírtitok nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében személyes adataimat, valamint a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat, így
különösen a teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Buda‐Cash Zrt. (székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22.; Cg. 01‐10‐043344) a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynöke, illetve ennek további közvetítője részére, az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsássa.
Felhatalmazom továbbá a Buda‐Cash Zrt‐t, hogy a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynökkel fennálló megbízási jogviszonyának megszűnése esetén – a velem való kapcsolattartás és a részemre
történő tanácsadás folyamatosságának biztosítása érdekében – a fent meghatározott adatokat a vele megbízási jogviszonyban álló másik függő ügynöknek, illetve a függő ügynök további
közvetítőjének átadja. Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán
nem támasztok követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy súlyos
gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.

Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

2. számú melléklet

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név** (1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________



Természetes személyként saját magam nevében járok el*.



Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el*:

Név** (1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a
Dátum
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.
* csak természetes személy ügyfél esetén kell választani és megjelölni valamelyik
pontot
**Jogi személy esetén a táblázatba a legalább 25 %‐os tulajdoni résszel rendelkező
tényleges tulajdonos természetes személy adatait kell beírni. Amennyiben ilyen
nincs, a vezető tisztségviselő(k) adatait kell beírni.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_______________________________
Ügyfél aláírása

3. számú melléklet

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton
Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása szükséges.

Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_______________________________

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt. tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása
4. számú melléklet

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 338/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Kockázatfeltáró nyilatkozat
Jelen Keretszerződés megkötését megelőzően a Társaság ügynökén keresztül eleget tett a
lakossági ügyfelekre vonatkozó szigorú tájékoztatási kötelezettségeinek. Az
ügynök a szolgáltatásnyújtás/kötelezettségvállalás előtt, megfelelő időben tájékoztatott.
Kijelentem, hogy elolvastam a részletes szerződési feltételeket, megismertem a választott
befektetési alapra vonatkozó kezelési szabályzatot és a kiemelt befektetési információs
dokumentumot (KBI), a Buda‐Cash Brókerház Zrt. hatályos Díjjegyzékét. Kitöltöttem és
aláírtam a nyomtatványokat, és tudomásul vettem, hogy a Társaság, illetve Ügynöke
semmilyen befolyással nem bír a befektetési alapok jegyeinek árfolyam‐alakulására, és így
nem vonható felelősségre az alapok teljesítményét illetően. Tudomásom van arról, hogy az
általam vásárolt egyes kollektív értékpapírok devizakövetelésre szólhatnak, ezért a
devizaárfolyamok számomra negatív változása esetén felmerül a veszteség kockázata,
amelyet nekem mint tulajdonosnak kell viselnem.
A fentieken túlmenően tájékoztatást kaptam arról, hogy az általam teljesített
megtakarítások akár teljes egészében felhasználhatók a Társaság által felszámított eladási
jutalék (Vételi díj) és kezdeti díj, továbbá a számlavezetési díj kielégítésére. Tudomásul
vettem, hogy a Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összegből
a megvásárolni kívánt befektetési jegy befektetési alapjának mindenkor hatályos kezelési
szabályzatában meghatározottaknak megfelelő eladási jutalék (Vételi díj) és a Buda‐Cash
Brókerház Zrt. hatályos Díjjegyzékben meghatározott mértékű kezdeti díj kerül
felszámításra. A Társaság jogosult a teljes bruttó megtakarítási összegre számolt kezdeti
díjat és eladási jutalékot (Vételi díjat) az első megtakarítás összegéből, illetve bármelyik
rendszeres megtakarítás összegéből levonni. A kezdeti díj mértéke, az egyes alapokhoz
kötődő eladási jutalék (Vételi díj), valamint a Forgalmazási jutalék mértéke a Buda‐Cash
Brókerház Zrt. hatályos Díjjegyzékéből , az alapok forgalmazása során felmerülő egyéb, az
ügyfelet direkt és indirekt módon terhelő költségek a http://www.access.hu webcímen
található Access alapok egységes kezelési szabályzatából megállapítható.
Elfogadom, hogy a szerződéskötés idején hatályos Kezdeti díj a Keretszerződés 2. f.)
pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összeg 4%‐a. Az eladási jutalék (Vételi díj) a
szerződéskötés idején hatályos mértéke az iCash Alapcsalád esetében az ügyletkötéskor a
Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összeg 6%. A Forgalmazási
jutalék a szerződéskötés idején hatályos mértéke a tranzakciónként a vételkor és eladáskor
2%.
Az aktuális kezdeti, számlanyitási, valamint havi számlavezetési díjat a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. hatályos Díjjegyzéke tartalmazza, amely letölthető a http://www.budacash.hu
webcímről, vagy további tájékoztatás kérhető róla az ügyfélszolgálaton (Tel: (1) 235 1500).
Tudomásul vettem, hogy amennyiben az első megtakarítás eléri vagy meghaladja a
levonható számlanyitási díj, esedékes számlavezetési díj, kezdeti díj és az eladási jutalék
(Vételi díj) összegének mértékét, abban az esetben a számlanyitási díj, az esedékes
számlavezetési díj, az eladási jutalék (Vételi díj) és a kezdeti díj és az első megtakarításból
levonásra kerül. Amennyiben az első megtakarítás nem éri el a levonható számlanyitási díj,
esedékes számlavezetési díj, kezdeti díj és eladási jutalék (Vételi díj) összegének mértékét,
abban az esetben az első, valamint a rendszeres megtakarításokból a számlanyitási díj, a
számlavezetési díj, a kezdeti díj és az eladási jutalék (Vételi díj) részletekben kerül levonásra
olyan módon, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. az első megtakarításból levonja a
számlanyitási díjat és az esedékes számlavezetési díjat, a fennmaradó összeg 70%‐át a
kezdeti díjra és eladási jutalékra (Vételi díjra) levonja, 30%‐át a Forgalmazási jutalékkal
csökkentve befektetési alapba helyezi.
A további rendszeres megtakarításokból levonásra kerül a számlanyitási díj (amennyiben az
első megtakarításból nem volt teljes egészében levonható), az esedékes számlavezetési díj,
és a fennmaradó összeg 70%‐át a Buda‐Cash Brókerház Zrt. a kezdeti díjra és eladási
jutalékra (Vételi díjra) levonja, 30%‐át a Forgalmazási jutalékkal csökkentve befektetési
alapba helyezi mindaddig, amíg a teljes eladási jutalék (Vételi díj) levonásra nem került.
Tájékoztatást kaptam az előzőekben részletezett díjak érvényesítésének módjával
kapcsolatban azokról a hátrányokról, amelyek a megtakarítási program futamidő lejárta
vagy a Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt megtakarítási célösszeg elérése (rendszeres
megtakarítások elhelyezése) előtt történő befejezése/felmondása esetén érhetnek.

lehet az Alapok portfoliójában tartott értékpapírok árfolyamára. A jogszabályi változások
esetén az Alapok befektetési politikájának megváltoztatására kényszerülhet. Az Alap által
kibocsátott befektetési jegyek tulajdonosaira negatívan hathat továbbá a személyi
jövedelemadózás befektetések jövedelmére vonatkozó rendelkezéseinek változása.
Értékelésből eredő kockázat (általános)
Az alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök
értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő
befektetések aktuális piaci értékeket. Előfordulhat azonban, hogy egyes értékpapírok
nyilvános árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul‐ vagy
felülértékeltséget mutathatnak.
Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok (általános)
Az Alap likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A bankbetétek
kockázata abban rejlik, hogy a betétet elfogadó bank fizetésképtelenné válhat, amely
esetben a betét megtérülése bizonytalan. Az Alap betéteire nem vonatkozik állami
garancia. Az állampapírok esetében elhanyagolható a vissza nem fizetés kockázata. Az
állampapírok lejárat előtti eladásakor az Alap kockázata az eladási árfolyam
bizonytalansága.
Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat (általános)
Tekintetbe kell venni, hogy az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen
fizetésképtelenség állhat be, és nem tudja teljesíteni kötelezettségét.
Likviditási kockázat (általános)
A nyíltvégű befektetési alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármely
napon visszaválthatók a forgalmazási helyeken. Ez megfelelő likviditást igényel.
Előfordulhat olyan szélsőséges eset is, hogy a nagyarányú visszaváltások miatt az Alap
eszközeinek esetlegesen kedvezőtlen időpontbéli kényszerértékesítése válhat szükségessé.
A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (általános)
A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazását az
Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi
rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha:
az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több
mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy a
forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A
forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével, vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul
folytatni kell. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a
befektetési alap megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt
tartalmazza.
Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása (általános)
Az Alap működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, hogy a nagyarányú
visszaváltások következtében az Alap tőkéje oly mértékben csökken, hogy szükségessé válik
az Alap megszüntetése, illetve határozott futamidejűvé alakítása.
Határidős ügyletek kockázata (általános)
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a
külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek,
valamint az opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül
a veszteség kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Ezen
túlmenően tudomással bírok a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi részvény,
áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az opciós
származékos ügyletekhez kapcsolódó fokozott kockázatokról.
Befektetési jegyek forgalmazása (általános)
Az alapkezelő ‐ a forgalmazó útján ‐ a nyilvános nyílt végű befektetési alapra kibocsátott
befektetési jegyekre a pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni
és ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven forgalmazási napon belül teljesíteni.
Értékpapíralap esetén a befektetési jegy visszaváltásakor figyelembe vett nettó eszközérték
legfeljebb a visszaváltási igény bejelentését követő harmadik forgalmazási napon érvényes
nettó eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe vett nettó eszközérték megállapítását
és a kifizetés napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza.
Állampapír illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat A magyar gazdaság helyzete
fokozatosan javul, ez lefelé szorítja az általános kamatszintet, amely alól a befektetési
alapok sem vonhatják ki magukat. Így az alapok által elért hozamok várhatóan csökkenő
tendenciát fognak mutatni.

A befektetési szolgáltatóval történő kommunikáció magyar nyelven történik. A
tájékoztatáskor a papíralapú tájékoztatókat, ismertetőket, termékleírásokat átvettem, a
weblapon elérhető tájékoztatási helyeket megismertem. Tudomásom van arról, hogy az
iCash Conservative Alap, illetve az iCash Dynamic Alap, valamint a megtakarítási
programban választható más alapok (a továbbiakban: Alap vagy Alapok) befektetési
jegyeinek vásárlásakor felmerülhet a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a BUDA‐
CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság részemre az alábbi tájékoztatást adta,
melyet figyelembe vettem a szerződés megkötésekor. Kijelentem, hogy ismerem az előbbi
befektetési alapok kezelési szabályzataiban és a KBI‐ben foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő
képességeimnek megfelel.
Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok (általános)
Az infláció növekedése, a kamatpolitika kedvezőtlen változása közvetlenül érintheti az
Alapok kötvényeinek árfolyamát. Az adott állam költségvetési deficitje, külkereskedelmi
mérlegének passzívuma, GDP növekedési ütemének lassulása ugyancsak negatív hatással

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 339/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
A kockázatfeltáró nyilatkozatot elolvastam. Tájékoztatást kapta arról, hogy az
Ügynök a Társaság ügyfeleinek pénzét vagy egyéb eszközét nem kezeli, a Társaság
ügyfelétől pénzt nem vehet át, és a Társaság kockázatára önállóan nem vállalhat
kötelezettséget. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a Társaság jelen ajánlatot
továbbító ügynöke tevékenységét a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában
meghatározottak szerinti függő ügynökként végzi.

Dátum
_______________________________
Ügyfél aláírása

iCASH EXTRA MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 340/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
5. számú melléklet
A nyomtatvány letölthető a http://www.budacash.hu webcímről

MEGBÍZÁS ALAPOK KÖZÖTTI ÁTÍRÁNYÍTÁSRA
FAX: + 36 1 235 1599
Alulírott,
Név/Cégnév
Szül. hely, idő
Anyja neve
Lakcím
Adóazonosító/Adószám
Szig.szám/Cégjegyzékszám
Kérem, hogy a BUDA‐CASH Brókerház Zrt (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: Cg‐01‐10‐043344; nyilvántartja: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) az

___________________________ Ügyfélszámla számon nyilvántartott megtakarítási programban érkező havi rendszeres vagy eseti megtakarításaimat jelen rendelkezésem
kézhezvételét követően az
iCash Conservative Alap
iCash Dynamic Alap
______________________________
(kérjük a kívánt alapot megjelölni) alapba szíveskedjen befektetni.

Kijelentem, hogy ismerem a megjelölt befektetési alap kiemelt befektetői információs dokumentumában és a kezelési szabályzatában foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő képességeimnek megfelel.
Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A függő
ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt
vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 341/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
6. számú melléklet
A nyomtatvány letölthető a http://www.budacash.hu webcímről

MEGBÍZÁS ALAPOK KÖZÖTTI ÁTVÁLTÁSRA
FAX: + 36 1 235 1599
Alulírott,

Név/Cégnév
Szül. hely, idő
Anyja neve
Lakcím
Adóazonosító/Adószám
Szig.szám/Cégjegyzékszám
kérem, hogy a BUDA‐CASH Brókerház Zrt (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: Cg‐01‐10‐043344; nyilvántartja: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) az

___________________________Ügyfélszámla számon nyilvántartott értékpapír‐számlán jóváírt

iCash Conservative Alap
iCash Dynamic Alap
______________________________
(kérjük a kívánt alapot megjelölni) befektetési alap befektetési jegyeiből
______________________________db befektetési jegy visszaváltását kérem. (részbeni visszaváltás esetén kérjük kitölteni)
A teljes jóváírt befektetési darabszámot visszaváltani szíveskedjenek

és a visszaválásból keletkezett, a pénzszámlámon jóváírt fedezet terhére

iCash Conservative Alap
iCash Dynamic Alap
______________________________
(kérjük a kívánt alapot aláhúzni) befektetési alap befektetési jegyeket vásárolni szíveskedjenek. Tudomásul veszem, hogy az átváltás során a BUDA‐CASH Zrt jogosult a hatályos díjjegyzékében
megállapított jutalékok felszámítására.

Kijelentem, hogy ismerem a megjelölt befektetési alap kiemelt befektetői információs dokumentumában és a kezelési szabályzatában foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő képességeimnek megfelel.
Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása

Oldalszám: 342/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 343/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
7. számú melléklet
A nyomtatvány letölthető a http://www.budacash.hu webcímről

MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY VISSZAVÁLÁTÁSÁRA
FAX: + 36 1 235 1599
Alulírott,

Név/Cégnév
Szül. hely, idő
Anyja neve
Lakcím
Adóazonosító/Adószám
Szig.szám/Cégjegyzékszám
kérem, hogy a BUDA‐CASH Brókerház Zrt (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: Cg‐01‐10‐043344; nyilvántartja: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) az

___________________________Ügyfélszámla számon nyilvántartott értékpapír‐számlán jóváírt
iCash Conservative Alap
iCash Conservative Alap
__________________________________________
(kérjük a kívánt alapot megjelölni) befektetési alap befektetési jegyeiből
______________________________db befektetési jegy visszaváltását kérem. (részbeni visszaváltás esetén kérjük kitölteni)
A teljes jóváírt befektetési darabszámot visszaváltani szíveskedjenek

Kijelentem, hogy ismerem a megjelölt befektetési alap kiemelt befektetői információs dokumentumában és a kezelési szabályzatában foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő képességeimnek megfelel.
Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A függő
ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt
vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 344/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
8. számú melléklet
A nyomtatvány letölthető a http://www.budacash.hu webcímről

ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS
FAX: + 36 1 235 1599

Név/Cégnév
Szül. hely, idő
Anyja neve
Lakcím
Adóazonosító/Adószám
Szig.szám/Cégjegyzékszám

kérem, hogy a BUDA‐CASH Brókerház Zrt (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: Cg‐01‐10‐043344; nyilvántartja: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) az

___________________________Ügyfélszámla számon nyilvántartott számlámról
____________________________Ft, azaz__________________________________________forint összeget a
____________________________________ banknál vezetett
________________‐_________________‐___________________ számú számlámra átutalni szíveskedjen.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A függő
ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt
vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 345/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
<__________________>

(9 sz. melléklet)

MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
(Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A
társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek értelmezése,
érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy,
és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági
szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a
választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a választottbíróság határozatai ellen
fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi eljárást
választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):7

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 346/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
FATCA NYILATKOZATOK

Oldalszám: 347/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
(BSZ-15/65 melléklet)

iCASH + MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM /módosított/

iCASH+ MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM
/______________

Érkeztetés:

______________

/______________

BEFEKTETŐI PROFIL
1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek

Oldalszám: 348/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> 5 év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:










 100 001 Ft – 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft
> 500 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a
Buda‐Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
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ÜZLETSZABÁLYZAT
információt:





a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról
elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.

Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása
Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:



BUDA‐CASH Zrt.



Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával
kijelentem, hogy a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy
részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban
lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett
eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő
nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐ egy korábban
megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről,
díjról. Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet
sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a
tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez.
Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
ICASH+ MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________

KERETSZERZŐDÉS
befektetési jegyek adás‐vételére, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla vezetésére
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

Név/cégnév

1

Leánykori név
Anyja neve
Személyigazolvány/útlevél szám
Születési hely és idő
Cégjegyzékszám
Állandó lakcím/cég székhelye
Levelezési cím
Bankszámlaszám
Adóazonosító jel/adószám
Telefonszám
E‐mail cím
Ügyfél által kért értesítési forma

 Postai úton

 Elektronikusan

(továbbiakban: ”Ügyfél”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐
1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1

A szerződés tárgya

1.1

A megvásárolni kívánt befektetési jegyek (egy ajánlaton legfeljebb egy befektetési alap jelölhető meg):



iCash Konzervatív portfólió

(iCash Conservative Alap • ISIN: HU0000704366)



iCash Dinamikus portfólió

(iCash Dynamic Alap • ISIN: HU0000702311)



______________________________________ • ISIN: ___________________________

1.2

A jelen Keretszerződés alapján a Társaság egyrészről az Ügyfél megbízása alapján előre meghatározott befektetési jegyek adásvételére, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐ és
értékpapírszámla vezetésére vállal kötelezettséget az Ügyfél felé, a jelen Keretszerződésben meghatározott feltételekkel.

1.3
2

A Társaság a feladatokat szakembereinek legjobb tudása, valamint az Ügyfél igényei szerint és érdekének megfelelően tartozik ellátni.
A jelen Keretszerződésben vállalt

a.) Megtakarítások ütemezése

Havonta

b.) Futamidő (minimum 10, maximum 20 év)

Év

c.) Megtakarítások száma a futamidő alatt

db (futamidő x 12)

d.) Első megtakarítás

Ft

e.) Havi rendszeres megtakarítás

Ft

f.) Teljes bruttó megtakarítási összeg (TBMÖ)
Első megtakarítás

Ft

Havi rendszeres megtakarítások összesen

+

Ft {Havi rendszeres megtakarítás x (megtakarítások száma ‐ 1)}

ÖSSZESEN (TBMÖ)

Ft

Kérjük, hogy a jelen szerződés aláírását követően banki átutalással, a BUDA‐CASH Zrt. ERSTE Banknál vezetett 11600006‐00000000‐14561120 számú HUF számlájára helyezze el a szerződésben
megjelölt Első megtakarítás összegét. Kérjük az átutaláskor közleményben tüntesse fel az ajánlat sorszámát! jelen szerződés BUDA‐CASH Zrt. által aláírt példánya postai úton megküldésre kerül
Önnek, kiegészítve az Ön iCash ügyfélszámla számával. Kérjük, hogy a további Rendszeres megtakarítások átutalása során a szerződésen megjelölt ügyfélszámla számot tüntesse fel a
közleményben.

3

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)

Dátum

Dátum
_______________________________
Ügyfél aláírása

Tudomásom van arról, hogy a számlanyitási díj 1400 Ft + a Keretszerződés 2. f.) Dátum
pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összeg 1.9%‐a, az iCash Megtakarítási
Program esetében a Kezdeti díj a Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt teljes bruttó
megtakarítási összeg 4%‐a teljes futamidőre. Az eladási jutalék (Vételi díj) mértéke a
Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összeg 6% a teljes
futamidőre. A Forgalmazási jutalék mértéke tranzakciónként 2%. A díjak levonásának
részletes ismertetését a Kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmazza.
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Ügyfél aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi előírásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A
függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további
közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási címpéldány bemutatása szükséges.
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4
4.1

A szerződés létrejötte

7.1

Az Ügyfél a szerződéskötéskor esedékes első megtakarítás befizetését jelen keretszerződés 2.
pontjában meghatározott módon, a rendszeres megtakarítások befizetéseit a Társaság

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Keretszerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé

pénztárába történő befizetéssel vagy az ügyfélszámlájára történő átutalással teljesítheti. A

tett ajánlatnak minősül, jelen Keretszerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi

rendszeres megtakarítások elhelyezése postai csekken történő befizetéssel vagy csoportos

aláírása.

beszedési megbízás útján is lehetséges. Amennyiben az Ügyfél az első befizetést az

Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a jelen Keretszerződés létrejöttének további feltétele,

4. pontban meghatározottak létrejöttét követően kerülhet sor.

ügyfélszámlájára történő átutalással teljesíti, úgy a befektetési jegy megvásárlására kizárólag a
4.2

hogy a 2 d.) pontban meghatározott összeg vagy annak egy része (minimum 5000 Ft) a jelen
Keretszerződés Ügyfél általi aláírását követő 15 napon belül a Társaság részére befizetésre

7.2

A megvásárolni kívánt befektetési jegy befektetési alapjának mindenkor hatályos kezelési
szabályzatában meghatározottaknak megfelelő mértékű eladási jutalék (Vételi díj), Kezdeti díj

kerüljön.

és az iCash megtakarítási program esetére a Díjtételekben külön meghatározott forgalmazási
4.3

4.4

A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen Keretszerződést aláírásával ellátva, annak az

jutalék (a továbbiakban: Forgalmazási jutalék) kerül felszámításra. A számlanyitási díj j mértéke

Ügyfél általi aláírásától számított 30 napon belül, postai úton küldi meg az Ügyfél számára.

a Díjtételekben is rögzítésre kerül.

A Társaság kötelezi magát, hogy amennyiben a jelen Keretszerződés aláírását megtagadná, úgy

7.3

az Ügyfél által esetlegesen a Társaság számára befizetett összeget (a visszaküldéshez köthető

5
5.1

5.2

5.3

A Társaság jogosult a teljes bruttó megtakarítási összegre [2. f.) pont] számolt számlanyitási
díjat, eladási jutalékot (Vételi díj), a Társaság Díjtételeiben meghatározott Kezdeti díjat és az

esetleges banki vagy postai tranzakciós költségekkel csökkentve) az Ügyfél számára a

iCash megtakarítási programhoz rendelt Forgalmazási jutalékot az első befizetés összegéből,

számlanyitási adatok között megjelölt bankszámlaszámára átutalással, ennek hiányában postai

illetve bármelyik rendszeres befizetés összegéből levonni, azonban a Társaság adott

úton a Keretszerződés visszaküldésére rendelkezésre álló határidőn belül megfizeti.

időpontban nem jogosult magasabb összegű jutalékot felszámítani, mint az Ügyfél adott
időpontban értékpapír‐, illetve ügyfélszámla‐egyenlege. Amennyiben a teljes bruttó

Befektetési jegyek adásvétele

megtakarítási összegre számolt eladási jutalék (Vételi díj) és Kezdeti díj levonásra került, úgy a
A Jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól, mint az

futamidő alatt a teljes bruttó megtakarítási összeg eléréséig nem kerül levonásra további

1.1 pontban megjelölt befektetési jegyek forgalmazójától a jelen Keretszerződésben foglalt

eladási jutalék (Vételi díj) és Kezdeti díj abban az esetben sem, ha az Ügyfél nem a 2. pontban

feltételek szerint rendszeres, előre meghatározott mértékű, ütemezésű és futamidejű

meghatározott ütemezésnek megfelelően eszközli a rendszeres befizetéseket. A Díjtételeiben

befizetésekkel, előre meghatározott mértékű megtakarítási összeg erejéig befektetési jegyeket

meghatározott Forgalmazási jutalékot azonban a Társaság az eladási jutalék (Vételi díj) és

kíván vásárolni. A Társaság az Ügyfél számára a jelen Keretszerződésben foglalt feltételek

Kezdeti díj terhelésétől függetlenül jogosult érvényesíteni, a befektetési tranzakcióval (vétel

szerint biztosítja a befektetési jegyek eladását.

vagy eladás) egyidejűleg.

Az Ügyfél által a jelen Keretszerződésben foglaltak alapján eszközölt befizetések ellenében a

7.4

A Társaság kötelezi magát arra, hogy az eladási jutalék (Vételi díj) és a Kezdeti díj együttes

Társaság a befizetett összegnek az Ügyfél ügyfélszámláján való jóváírását követő 10 banki

összege alapulvételével a lenti táblázat szerint számítandó mértékű bónuszt fizet az Ügyfél

napon belül — a 6.3. pontban leírtak figyelembevételével — jóváírja az Ügyfél

részére a futamidő lejártakor, abban az esetben, ha

értékpapírszámláján az 1.1 pontban meghatározott, az általa megvásárolni kívánt befektetési

a) az Ügyfél a 2.f) pontban meghatározott teljes bruttó megtakarítási összeget a 2.b.) pontban

jegy‐mennyiséget, amely mennyiség a költségekkel csökkentett befizetett összeg és a vásárlás

meghatározott futamidő alatt jelen Keretszerződésben vállaltak szerint vagy korábban

napján érvényes, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték hányadosának egész részét

befizette;

jelenti. Amennyiben az így megállapításra kerülő befektetési jegy‐mennyiség értéke

b) jelen Keretszerződés 2.a) pontjában vállat ütemezés szerint a 2. e) pontban meghatározott

alacsonyabb, mint a befektetni kívánt összeg, úgy a fennmaradó összeget a Társaság az Ügyfél

rendszeres megtakarítások befizetésével a futamidő alatt nem esik 3 (három) havi rendszeres

ügyfélszámláján tartja nyilván.

megtakarítást meghaladó késedelembe;
c) a 2.b) pontban meghatározott futamidő alatt a jelen Keretszerződésben foglaltak szerint

Az Ügyfél az összes megvásárolt befektetési jegyével szabadon rendelkezhet, a 9.5. pontban

vásárolt befektetési jegyekből nem vált vissza és a megtakarítási programból nem von ki pénzt,

leírtak figyelembevételével. Amennyiben a befektetési jegyek a Társaságon, mint a befektetési

ide nem értve az iCash megtakarítási programban rendelkezésre álló befektetési jegyek közötti

alap forgalmazóján keresztül kerülnek értékesítésre, a visszavásárlás feltételeire a befektetési

átváltás;

jegyet kibocsátó befektetési alap kezelési szabályzatában foglaltak az irányadók. A befektetési

d) a 2.b) pontban meghatározott futamidő legalább 10 év;

jegyek visszaváltására vonatkozó megbízást a 7. számú melléklet szabályos kitöltésével lehet
megadni a Társaság részére. Átutalási megbízást a 8. számú melléklet szabályos kitöltésével

A bónusz mértéke a futamidő függvényében az alábbi táblázat szerint alakul:

lehet megadni a Társaság részére.
Futamidő (év)
6

A megvásárolni kívánt befektetési jegyek, befektetési állomány, futamidő, a befizetések
ütemezése

6.1

10
100%

11
100%

12
100%

13
100%

Az Ügyfél a jelen Keretszerződésben foglaltak alapján az 1.1 pontban meghatározott

14
100%

15
100%

16
100%

17
100%

18
100%

19
100%

20
100%

A bónusz mértéke (%)

befektetési jegyeket kívánja megvásárolni.
6.2

Az Ügyfél vállalja, hogy a 2.f.) pontban meghatározott teljes bruttó megtakarítási összeg [a 2.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a korábban felszámolt számlanyitási díjat, eladási jutalékot

b.) pontban meghatározott futamidő alatt vállalt, jelenérték‐számítás alkalmazása nélkül

(Vételi díjat), Forgalmazási jutalékot és a Kezdeti díjat a jelen Keretszerződés megszüntetésekor

megállapításra kerülő összes befizetések] költségekkel csökkentett mértékének erejéig az 1.1

a Társaság nem téríti vissza. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Társaság abban az

pontban meghatározott befektetési jegyeket vásárol, a 2. d.) és e.) pontokban meghatározott

esetben sem köteles az eladási jutalék (Vételi díj) és a Kezdeti díj visszafizetésére, ha a teljes

befizetéseknek megfelelően.
6.3

bruttó megtakarítási összeg a futamidő alatt nem kerül befizetésre az Ügyfél által.

A futamidő és befizetések ütemezésénél a futamidő végének és a befizetés esedékessége

Amennyiben a jelen keretszerződés 9.2 pontja alapján az Ügyfél jogszerűen, azonnali hatállyal

időpontjának megállapításához a jelen Keretszerződésnek a Társaság általi aláírását követő

felmondja a keretszerződést, a Társaság az Ügyfél által ténylegesen megfizetett eladási jutalék

hónap első napját kell alapul venni. A 1.1 pontban meghatározott befektetési jegyek

(Vételi díj), Forgalmazási jutalék és a Kezdeti díj együttes összegének akkora részét köteles

megvásárlására irányuló első tranzakció a 2 d.) pontban meghatározott összegnek a

visszafizetni (százalékban kifejezve), amekkora rész a keretszerződés futamidejéből a teljes

Társasághoz történő beérkezését követő 10 banki napon belül esedékes (technikai kezdet).
6.4

futamidőhöz viszonyítatva még hátravan (százalékban kifejezve). A hátralévő futamidő

A futamidő alatt lehetséges a befektetési jegyek közötti átváltás (6. számú melléklet),

számításának első napja az Ügyfél felmondásának a Társasághoz történő beérkezésének napja,

átirányítás (5. számú melléklet), az ügyfél egyoldalú megbízása alapján a Díjtételekben

utolsó napja a keretszerződésben meghatározott futamidő utolsó naptári napja. A jelen pont

meghatározott díjak ellenében, de csak abban az esetben, ha a teljes bruttó megtakarítási

szerint az Ügyfelet megillető összeget a Társaság a keretszerződés megszűnésétől számított 14

összegre [2. f.) pont] számolt eladási jutalék (Vételi díj) levonásra került.

napon

belül

fizeti

meg

az

Ügyfél

számára

bankszámlaszámra történő átutalás útján.
7

A befizetések módja, jutalékok
8
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a

keretszerződésben

meghatározott

ÜZLETSZABÁLYZAT
8.1

A Társaság az Ügyfélnek a jelen Keretszerződés alapján befizetett és megvásárolt

9.3

kapcsolódó fizetési és értékpapír‐forgalmának lebonyolítására a 3. pontban meghatározott
számlaszámon ügyfél‐ és értékpapírszámlát nyit és vezet. A Társaság ezen számlákat a jelen

9.4

8.2

9.5

Ügyfél a jelen Keretszerződés megszűnését követően is szabadon rendelkezhet. A jelen
Keretszerződés megszűnésével a 8. pontban meghatározott ügyfél‐ és értékpapírszámlák a

befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó pénzforgalom

Társaságnál vezetett teljes körű jogosítványokat biztosító ügyfél‐ és értékpapírszámlává

bonyolítható le. A Társaság az ügyfélszámlán tartja nyilván az Ügyfelet a jelen Keretszerződés

alakulnak át, azonban ezen ügyfél‐ és értékpapírszámlákról az Ügyfél pénz‐ és értékpapír‐

alapján megillető bevételt, és a számláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetést. Az Ügyfél
rendelkezhet

szolgáltatásának

vagy

az

ügyfélszámla

befektetési

értékpapírhozamából,

‐

szolgáltatásának,

elidegenítéséből

forgalmat kizárólag abban az esetben bonyolíthat, ha nincs jutaléktartozása a Társaság felé.

árutőzsdei

származó

A jelen Keretszerződés megszűnése nem jelenti a jelen Keretszerződés alapján megvásárolt
befektetési jegyek feletti rendelkezési jog megszűnését, amely befektetési jegyek felett az

A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű
pénzforgalmi számla, amelyen kizárólag a Társaságnak a jelen Keretszerződéshez kapcsolódó

szabadon

Az Ügyfél halála esetén jelen keretszerződés megszűnik, a 8. pontban meghatározott ügyfél‐ és
értékpapírszámlák az Ügyfél hagyatékának részét képezik.

Keretszerződés 4.3. pontban szabályozott visszaküldésével egyidejűleg nyitja meg az Ügyfél
számára.

A jelen Keretszerződés az 1.1 pontban meghatározott befektetési jegyet kibocsátó befektetési
alap megszűnésével, átalakulásával, beolvadásával nem szűnik meg.

pénzeszközeinek és értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez

összeg

felhasználásáról.
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8.3

Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás)

A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő értékpapírszámla a dematerializált
értékpapírokról és a hozzá kapcsolódó jogokról az Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A

10.1

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a
Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft. továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben

Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfélnek a jelen Keretszerződés alapján
tulajdonában levő értékpapírokat ezen az értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, az Ügyfél

hivatkozott befektetési alapok kezelési szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági

rendelkezéseit teljesíti, a számlán történt változásokról az Ügyfelet a jelen Keretszerződésben

kikötés esetén a Vbt. az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését

meghatározott módon értesíti. A jelen Keretszerződés alapján kiállított számlakivonat igazolja

megelőzően a Társaság a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben

az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan.

lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit –
ideértve a jelen Szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen

8.4

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a Társaságot

Szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.

haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából eredő, a jelen szerződés
10.2

tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel.

Amennyiben eltérés mutatkozik a Társaság Üzletszabályzata és jelen Keretszerződés valamely
rendelkezése között, úgy e tekintetben a jelen Keretszerződés rendelkezései az irányadók.

8.5

Az Ügyfél a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő számláról az 1.1 pontban
meghatározott befektetési alapok vonatkozásában teljes körű pénz‐ és értékpapír‐forgalmat

A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Keretszerződés tárgyára vonatkozó bármely jogszabály,
hatósági vagy felügyeleti előírás változása a jelen Keretszerződés módosítása nélkül is kihat a

pénztári órák alatt teljesíthető. Amennyiben a kifizetés összeghatára eléri a Díjtételekben

Felek jogaira és kötelezettségeire.

meghatározott mértéket, az Ügyfél köteles azt előző nap 12 óráig a Társaságnak jelezni.
Ellenkező esetben a Társaság a készpénzkifizetést megtagadhatja.
8.6

10.3

bonyolíthat, illetve az ügyfélszámlájáról készpénzfelvételt eszközölhet. A készpénzfelvétel a

A Társaság a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő számlákhoz kapcsolódóan

11
11.1

Egyéb rendelkezések
Az Ügyfél a Keretszerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a Társaság
Üzletszabályzatában foglaltakat.

jogosult számlavezetési díjat felszámolni, amelynek mértéke a Díjtételekben kerül
meghatározásra.
8.7

11.2

adhatja ahhoz, hogy minden olyan adatot, amely a jelen üzleti kapcsolat tárgyával
A Társaság a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő számlákon történt terhelésekről

összefüggésben áll, a Társaság a függő ügynök, a közvetítő részére, valamint az adatfeldolgozó

és jóváírásokról, valamint az ügyfélszámla aktuális egyenlegéről havi rendszerességgel

illetve adattovábbító társaság (a továbbiakban: Tanácsadók) részére adatkezelési célból továb‐

értesítést küld az ügyfél számára elektronikusan vagy postai úton. A számlatulajdonos köteles

bítsa, a szerződés végrehajtása érdekében. A nyilatkozat aláírása esetén Ügyfél felmenti a

haladéktalanul értesíteni a Buda‐Cash Brókerház Zrt. központi Back Office csoportját, ha az

Társaságot az értékpapírtitok betartásának kötelezettsége alól az ügyfél‐ és értékpapírszámlája

egyenlegközlő a tárgyhónapot követő 15. napig nem érkezett meg a címére. Visszajelzés

vonatkozásában a Tanácsadókkal szemben. Ezzel összefüggésben az Ügyfél a továbbítási

hiányában a Buda‐Cash Brókerház Zrt. az egyenlegközlőt kipostázottnak és elfogadottnak

hibákból vagy az adatok hibás feldolgozásából vagy esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő

tekinti.
8.8

károk miatt nem jogosult igényt támasztani a Társasággal, illetve a Tanácsadókkal szemben.

Az Ügyfél tartozása fennállása esetére kijelenti és egyben tudomásul veszi azt, hogy a Társaság
minden külön felhatalmazás nélkül jogosult a tartozás törlesztésére fordítani az Ügyfél által a

11.3

a Kockázatfeltáró nyilatkozat (4. sz. melléklet) a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

egyéb — értékpapír‐, illetve deviza‐ — állományát. Erre tekintettel az Ügyfél a jelen szerződés

Ügyfél a függő ügynöktől, illetve a közvetítőtől tájékoztatást kapott arról, hogy a jelen

aláírásával igazoltan feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy a Társaság

szerződés 5‐8. számú mindenkor hatályos mellékletei a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzatának

az Ügyfél értékpapír‐, vagy értékpapír‐letéti számlájáról rendezze a követelését.

9.1

A jelen Keretszerződés mellékletét képező Értékpapírtitok‐nyilatkozat (1. sz. melléklet), a
Tényleges tulajdonosi nyilatkozat (2. sz. melléklet), az Aláírási karton (3. sz. melléklet), valamint

Társaságnál lévő ügyfélszámláján szereplő egyéb ügyletek fedezetére nem zárolt bármely

9

Az Ügyfél a jelen Keretszerződés mellékleteként szereplő nyilatkozat aláírásával hozzájárulását

részeként a Buda‐Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá,
hogy rendelkezik internet hozzáféréssel.

A Keretszerződés hatálya és megszűnése
A jelen Keretszerződést a Felek a 2. b.) pontban meghatározott futamidő végéig szólóan,

11.4

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság, annak függő ügynöke, a közvetítő semmilyen
befolyással nem bír a befektetési alapok jegyeinek árfolyam‐alakulására, és így nem vonható

határozott időtartamra kötik.

felelősségre az alapok teljesítményét illetően. Az Ügyfél kijelenti, hogy sem a Társaságtól, sem
9.2

A jelen Keretszerződést bármelyik szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél

függő ügynökétől, illetve közvetítőjétől befektetési tanácsot nem kapott.

megsértette a jelen Keretszerződés és/vagy az egyedi befektetési jegy adásvétele kapcsán
fennálló lényeges kötelezettségét. Az Ügyfél részéről lényeges kötelezettség megsértésének

11.5

Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a függő ügynöktől, illetve a közvetítőtől

minősül különösen az, ha a rendszeres befizetések vonatkozásában 6 hónapra eső összeggel

tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐Cash Zrt. honlapján

esik késedelembe. A Társaság részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a jelen

elérhető

Keretszerződés

hozzáféréssel.”

5.2.

pontjában

szereplő

befektetési

jegy‐vásárlási

és

‐

jóváírási

(www.budacash.hu).

Ügyfél

igazolja

kötelezettségnek — a 6.3. pontban leírtak figyelembevételével — az Ügyfél által befizetett
összegnek az Ügyfél ügyfélszámláján való jóváírását követő 30 banki napig nem tesz eleget.
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továbbá,

hogy

rendelkezik

internet

ÜZLETSZABÁLYZAT
A jelen Szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A Felek a Szerződést egy példányban írják alá, amelyről fénymásolat/önátírós másolat készül és amely
másolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek
sikertelensége esetén a szerződő Felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az

esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata
szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban meghatározott bíróság
hatáskörét kötik ki.
1. számú melléklet

Értékpapírtitok nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében személyes adataimat, valamint a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat, így
különösen a teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Buda‐Cash Zrt. (székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22.; Cg. 01‐10‐043344) a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynöke, illetve ennek további közvetítője részére, az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsássa.
Felhatalmazom továbbá a Buda‐Cash Zrt‐t, hogy a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynökkel fennálló megbízási jogviszonyának megszűnése esetén – a velem való kapcsolattartás és a részemre
történő tanácsadás folyamatosságának biztosítása érdekében – a fent meghatározott adatokat a vele megbízási jogviszonyban álló másik függő ügynöknek, illetve a függő ügynök további
közvetítőjének átadja. Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán
nem támasztok követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy súlyos
gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.

Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

2. számú melléklet

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név** (1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________



Természetes személyként saját magam nevében járok el.*



Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:*

Név (1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a
Dátum
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.
* csak természetes személy ügyfél esetén kell választani és megjelölni valamelyik
pontot
**Jogi személy esetén a táblázatba a legalább 25 %‐os tulajdoni résszel rendelkező
tényleges tulajdonos természetes személy adatait kell beírni. Amennyiben ilyen
nincs, a vezető tisztségviselő(k) adatait kell beírni.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_______________________________
Ügyfél aláírása

3. számú melléklet

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton
Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása szükséges.

Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_______________________________

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt. tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
4. számú melléklet

Kockázatfeltáró nyilatkozat
Jelen Keretszerződés megkötését megelőzően a Társaság ügynökén keresztül eleget tett a
lakossági ügyfelekre vonatkozó szigorú tájékoztatási kötelezettségeinek. Az
ügynök a szolgáltatásnyújtás/kötelezettségvállalás előtt, megfelelő időben tájékoztatott.
Kijelentem, hogy elolvastam a részletes szerződési feltételeket, megismertem a választott
befektetési alapra vonatkozó kezelési szabályzatot és a kiemelt befektetési információs
dokumentumot (KBI), a Buda‐Cash Brókerház Zrt. hatályos Díjjegyzékét. Kitöltöttem és
aláírtam a nyomtatványokat, és tudomásul vettem, hogy a Társaság, illetve Ügynöke
semmilyen befolyással nem bír a befektetési alapok jegyeinek árfolyam‐alakulására, és így
nem vonható felelősségre az alapok teljesítményét illetően. Tudomásom van arról, hogy az
általam vásárolt egyes kollektív értékpapírok devizakövetelésre szólhatnak, ezért a
devizaárfolyamok számomra negatív változása esetén felmerül a veszteség kockázata,
amelyet nekem mint tulajdonosnak kell viselnem.
A fentieken túlmenően tájékoztatást kaptam arról, hogy az általam teljesített
megtakarítások akár teljes egészében felhasználhatók a Társaság által felszámított eladási
jutalék (Vételi díj) és kezdeti díj, továbbá a számlavezetési díj kielégítésére. Tudomásul
vettem, hogy a Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összegből
a megvásárolni kívánt befektetési jegy befektetési alapjának mindenkor hatályos kezelési
szabályzatában meghatározottaknak megfelelő eladási jutalék (Vételi díj) és a Buda‐Cash
Brókerház Zrt. hatályos Díjjegyzékben meghatározott mértékű kezdeti díj kerül
felszámításra. A Társaság jogosult a teljes bruttó megtakarítási összegre számolt kezdeti
díjat és eladási jutalékot (Vételi díjat) az első megtakarítás összegéből, illetve bármelyik
rendszeres megtakarítás összegéből levonni. A kezdeti díj mértéke, az egyes alapokhoz
kötődő eladási jutalék (Vételi díj), valamint a Forgalmazási jutalék mértéke a Buda‐Cash
Brókerház Zrt. hatályos Díjjegyzékéből , az alapok forgalmazása során felmerülő egyéb, az
ügyfelet direkt és indirekt módon terhelő költségek a http://www.access.hu webcímen
található Access alapok egységes kezelési szabályzatából megállapítható.
Elfogadom, hogy a szerződéskötés idején hatályos Kezdeti díj a Keretszerződés 2. f.)
pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összeg 4%‐a. Az eladási jutalék (Vételi díj) a
szerződéskötés idején hatályos mértéke az iCash Alapcsalád esetében az ügyletkötéskor a
Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt teljes bruttó megtakarítási összeg 6%. A Forgalmazási
jutalék a szerződéskötés idején hatályos mértéke a tranzakciónként a vételkor és eladáskor
2%.
Az aktuális kezdeti, számlanyitási, valamint havi számlavezetési díjat a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. hatályos Díjjegyzéke tartalmazza, amely letölthető a http://www.budacash.hu
webcímről, vagy további tájékoztatás kérhető róla az ügyfélszolgálaton (Tel: (1) 235 1500).
Tudomásul vettem, hogy amennyiben az első megtakarítás eléri vagy meghaladja a
levonható számlanyitási díj, esedékes számlavezetési díj, kezdeti díj és az eladási jutalék
(Vételi díj) összegének mértékét, abban az esetben a számlanyitási díj, az esedékes
számlavezetési díj, az eladási jutalék (Vételi díj) és a kezdeti díj és az első megtakarításból
levonásra kerül. Amennyiben az első megtakarítás nem éri el a levonható számlanyitási díj,
esedékes számlavezetési díj, kezdeti díj és eladási jutalék (Vételi díj) összegének mértékét,
abban az esetben az első, valamint a rendszeres megtakarításokból a számlanyitási díj, a
számlavezetési díj, a kezdeti díj és az eladási jutalék (Vételi díj) részletekben kerül levonásra
olyan módon, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. az első megtakarításból levonja a
számlanyitási díjat és az esedékes számlavezetési díjat, a fennmaradó összeg 70%‐át a
kezdeti díjra és eladási jutalékra (Vételi díjra) levonja, 30%‐át a Forgalmazási jutalékkal
csökkentve befektetési alapba helyezi.
A további rendszeres megtakarításokból levonásra kerül a számlanyitási díj (amennyiben az
első megtakarításból nem volt teljes egészében levonható), az esedékes számlavezetési díj,
és a fennmaradó összeg 70%‐át a Buda‐Cash Brókerház Zrt. a kezdeti díjra és eladási
jutalékra (Vételi díjra) levonja, 30%‐át a Forgalmazási jutalékkal csökkentve befektetési
alapba helyezi mindaddig, amíg a teljes eladási jutalék (Vételi díj) levonásra nem került.
Tájékoztatást kaptam az előzőekben részletezett díjak érvényesítésének módjával
kapcsolatban azokról a hátrányokról, amelyek a megtakarítási program futamidő lejárta
vagy a Keretszerződés 2. f.) pontjában vállalt megtakarítási célösszeg elérése (rendszeres
megtakarítások elhelyezése) előtt történő befejezése/felmondása esetén érhetnek.
A befektetési szolgáltatóval történő kommunikáció magyar nyelven történik. A
tájékoztatáskor a papíralapú tájékoztatókat, ismertetőket, termékleírásokat átvettem, a
weblapon elérhető tájékoztatási helyeket megismertem. Tudomásom van arról, hogy az
iCash Conservative Alap, illetve az iCash Dynamic Alap, valamint a megtakarítási
programban választható más alapok (a továbbiakban: Alap vagy Alapok) befektetési
jegyeinek vásárlásakor felmerülhet a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a BUDA‐
CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság részemre az alábbi tájékoztatást adta,
melyet figyelembe vettem a szerződés megkötésekor. Kijelentem, hogy ismerem az előbbi
befektetési alapok kezelési szabályzataiban és a KBI‐ben foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő
képességeimnek megfelel.
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Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok (általános)
Az infláció növekedése, a kamatpolitika kedvezőtlen változása közvetlenül érintheti az
Alapok kötvényeinek árfolyamát. Az adott állam költségvetési deficitje, külkereskedelmi
mérlegének passzívuma, GDP növekedési ütemének lassulása ugyancsak negatív hatással
lehet az Alapok portfoliójában tartott értékpapírok árfolyamára. A jogszabályi változások
esetén az Alapok befektetési politikájának megváltoztatására kényszerülhet. Az Alap által
kibocsátott befektetési jegyek tulajdonosaira negatívan hathat továbbá a személyi
jövedelemadózás befektetések jövedelmére vonatkozó rendelkezéseinek változása.
Értékelésből eredő kockázat (általános)
Az alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök
értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő
befektetések aktuális piaci értékeket. Előfordulhat azonban, hogy egyes értékpapírok
nyilvános árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul‐ vagy
felülértékeltséget mutathatnak.
Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok (általános)
Az Alap likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A bankbetétek
kockázata abban rejlik, hogy a betétet elfogadó bank fizetésképtelenné válhat, amely
esetben a betét megtérülése bizonytalan. Az Alap betéteire nem vonatkozik állami
garancia. Az állampapírok esetében elhanyagolható a vissza nem fizetés kockázata. Az
állampapírok lejárat előtti eladásakor az Alap kockázata az eladási árfolyam
bizonytalansága.
Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat (általános)
Tekintetbe kell venni, hogy az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen
fizetésképtelenség állhat be, és nem tudja teljesíteni kötelezettségét.
Likviditási kockázat (általános)
A nyíltvégű befektetési alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármely
napon visszaválthatók a forgalmazási helyeken. Ez megfelelő likviditást igényel.
Előfordulhat olyan szélsőséges eset is, hogy a nagyarányú visszaváltások miatt az Alap
eszközeinek esetlegesen kedvezőtlen időpontbéli kényszerértékesítése válhat szükségessé.
A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (általános)
A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazását az
Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi
rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha:
az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több
mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy a
forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A
forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével, vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul
folytatni kell. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a
befektetési alap megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt
tartalmazza.
Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása (általános)
Az Alap működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, hogy a nagyarányú
visszaváltások következtében az Alap tőkéje oly mértékben csökken, hogy szükségessé válik
az Alap megszüntetése, illetve határozott futamidejűvé alakítása.
Határidős ügyletek kockázata (általános)
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a
külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek,
valamint az opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül
a veszteség kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Ezen
túlmenően tudomással bírok a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi részvény,
áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az opciós
származékos ügyletekhez kapcsolódó fokozott kockázatokról.
Befektetési jegyek forgalmazása (általános)
Az alapkezelő ‐ a forgalmazó útján ‐ a nyilvános nyílt végű befektetési alapra kibocsátott
befektetési jegyekre a pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni
és ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven forgalmazási napon belül teljesíteni.
Értékpapíralap esetén a befektetési jegy visszaváltásakor figyelembe vett nettó eszközérték
legfeljebb a visszaváltási igény bejelentését követő harmadik forgalmazási napon érvényes
nettó eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe vett nettó eszközérték megállapítását
és a kifizetés napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza.
Állampapír illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat A magyar gazdaság helyzete
fokozatosan javul, ez lefelé szorítja az általános kamatszintet, amely alól a befektetési
alapok sem vonhatják ki magukat. Így az alapok által elért hozamok várhatóan csökkenő
tendenciát fognak mutatni.

Oldalszám: 356/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

A kockázatfeltáró nyilatkozatot elolvastam. Tájékoztatást kapta arról, hogy az
Ügynök a Társaság ügyfeleinek pénzét vagy egyéb eszközét nem kezeli, a Társaság
ügyfelétől pénzt nem vehet át, és a Társaság kockázatára önállóan nem vállalhat
kötelezettséget. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a Társaság jelen ajánlatot
továbbító ügynöke tevékenységét a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában
meghatározottak szerinti függő ügynökként végzi.

Dátum
_______________________________
Ügyfél aláírása

iCASH+ MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 357/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
5. számú melléklet
A nyomtatvány letölthető a http://www.budacash.hu webcímről

MEGBÍZÁS ALAPOK KÖZÖTTI ÁTÍRÁNYÍTÁSRA
FAX: + 36 1 235 1599
Alulírott,
Név/Cégnév
Szül. hely, idő
Anyja neve
Lakcím
Adóazonosító/Adószám
Szig.szám/Cégjegyzékszám
Kérem, hogy a BUDA‐CASH Brókerház Zrt (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: Cg‐01‐10‐043344; nyilvántartja: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) az

___________________________ Ügyfélszámla számon nyilvántartott megtakarítási programban érkező havi rendszeres vagy eseti megtakarításaimat jelen rendelkezésem
kézhezvételét követően az
iCash Conservative Alap
iCash Dynamic Alap
______________________________
(kérjük a kívánt alapot megjelölni) alapba szíveskedjen befektetni.

Kijelentem, hogy ismerem a megjelölt befektetési alap kiemelt befektetői információs dokumentumában és a kezelési szabályzatában foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő képességeimnek megfelel.
Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása

Oldalszám: 358/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A függő
ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt
vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 359/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
6. számú melléklet
A nyomtatvány letölthető a http://www.budacash.hu webcímről

MEGBÍZÁS ALAPOK KÖZÖTTI ÁTVÁLTÁSRA
FAX: + 36 1 235 1599
Alulírott,

Név/Cégnév
Szül. hely, idő
Anyja neve
Lakcím
Adóazonosító/Adószám
Szig.szám/Cégjegyzékszám
kérem, hogy a BUDA‐CASH Brókerház Zrt (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: Cg‐01‐10‐043344; nyilvántartja: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) az

___________________________Ügyfélszámla számon nyilvántartott értékpapír‐számlán jóváírt

iCash Conservative Alap
iCash Dynamic Alap
______________________________
(kérjük a kívánt alapot megjelölni) befektetési alap befektetési jegyeiből
______________________________db befektetési jegy visszaváltását kérem. (részbeni visszaváltás esetén kérjük kitölteni)
A teljes jóváírt befektetési darabszámot visszaváltani szíveskedjenek

és a visszaválásból keletkezett, a pénzszámlámon jóváírt fedezet terhére

iCash Conservative Alap
iCash Dynamic Alap
______________________________
(kérjük a kívánt alapot aláhúzni) befektetési alap befektetési jegyeket vásárolni szíveskedjenek. Tudomásul veszem, hogy az átváltás során a BUDA‐CASH Zrt jogosult a hatályos díjjegyzékében
megállapított jutalékok felszámítására.

Kijelentem, hogy ismerem a megjelölt befektetési alap kiemelt befektetői információs dokumentumában és a kezelési szabályzatában foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő képességeimnek megfelel.
Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása

Oldalszám: 360/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A függő
ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt
vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 361/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
7. számú melléklet
A nyomtatvány letölthető a http://www.budacash.hu webcímről

MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGY VISSZAVÁLÁTÁSÁRA
FAX: + 36 1 235 1599
Alulírott,

Név/Cégnév
Szül. hely, idő
Anyja neve
Lakcím
Adóazonosító/Adószám
Szig.szám/Cégjegyzékszám
kérem, hogy a BUDA‐CASH Brókerház Zrt (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: Cg‐01‐10‐043344; nyilvántartja: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) az

___________________________Ügyfélszámla számon nyilvántartott értékpapír‐számlán jóváírt
iCash Conservative Alap
iCash Conservative Alap
__________________________________________
(kérjük a kívánt alapot megjelölni) befektetési alap befektetési jegyeiből
______________________________db befektetési jegy visszaváltását kérem. (részbeni visszaváltás esetén kérjük kitölteni)
A teljes jóváírt befektetési darabszámot visszaváltani szíveskedjenek

Kijelentem, hogy ismerem a megjelölt befektetési alap kiemelt befektetői információs dokumentumában és a kezelési szabályzatában foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő képességeimnek megfelel.
Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása

Oldalszám: 362/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A függő
ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt
vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 363/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
8. számú melléklet
A nyomtatvány letölthető a http://www.budacash.hu webcímről

ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS
FAX: + 36 1 235 1599

Név/Cégnév
Szül. hely, idő
Anyja neve
Lakcím
Adóazonosító/Adószám
Szig.szám/Cégjegyzékszám

kérem, hogy a BUDA‐CASH Brókerház Zrt (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: Cg‐01‐10‐043344; nyilvántartja: a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) az

___________________________Ügyfélszámla számon nyilvántartott számlámról
____________________________Ft, azaz__________________________________________forint összeget a
____________________________________ banknál vezetett
________________‐_________________‐___________________ számú számlámra átutalni szíveskedjen.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A függő
ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt
vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 364/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

<__________________>

(9 sz. melléklet)

MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
(Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A
társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek értelmezése,
érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és
a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági
szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a
választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a választottbíróság határozatai ellen
fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi eljárást
választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):8

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 365/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
FATCA NYILATKOZATOK

Oldalszám: 366/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
(BSZ-15/66 melléklet)

MEGATREND EURO EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /módosított/

MEGATREND EURO

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________
BEFEKTETŐI PROFIL

1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek

Oldalszám: 367/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> 5 év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:











> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

100 001 Ft – 500 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:





a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról

elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

BUDA‐CASH Zrt.

Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:





Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐
Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról,
a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem
megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐
egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott
döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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Oldalszám: 369/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
MEGATREND EURO
EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási

.

címpéldány bemutatása szükséges

Név/cégnév1

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító jel/adószám

Telefonszám
Értesítési mód

E‐mail cím

 Elektronikusan

 Postai úton

Befektetendő összeg (kezdő
EUR, azaz
euró
portfólió)
Futamidő
______________éves
(A lehetséges futamidők: 3, 5, 7, és 10 év)
Kérjük, hogy a jelen ajánlat aláírását követően banki átutalással, a BUDA‐CASH Zrt., ERSTE Banknál vezetett 11600006‐00000000‐27103539 (IBAN:
HU18 1160 0006 0000 0000 2710 3539 SWIFT: GIBAHUHB) számú EUR számlájára helyezze el az ajánlatban megjelölt Befektetendő összeg (kezdő
portfólió) teljesítéséhez szükséges fedezetet. Kérjük az átutaláskor közleményben tüntesse fel az ajánlat sorszámát!
Már rendelkezem MegaTrend
Igen Nem („NEM” válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét képezik, „Igen”
EURO számlával és a további
válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók.
befektetéseimet a meglévő
Figyelmeztetés: Adott hónapban adott lejáratra csak 1 db portfóliókezelés indítható!
számlán szeretném elhelyezni.

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét
Tartós befektetési alszámlán
szeretném elhelyezni a
befektetésemet

képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
áthúzandók.)
Figyelmeztetés!: A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számla
nyílhat. Törvényi megfelelés miatt tartós befektetési számlán csak 3és 5 éves futamidejű portfóliókezelés indítható!
(Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)

(továbbiakban: ”Ügyfél”, vagy “Portfóliótulajdonos”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐
043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096‐2/1995 számú engedélye alapján működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban:
”Társaság”, vagy “Portfóliókezelő”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
A portfóliókezelés keretében a Portfóliókezelő jellemzően az alábbi ügyleteket, az alábbi
1. Fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
pénzügyi eszközökre hajtja végre:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti

Certifikátok, warrantok, CFD‐k,
különbözet.

Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét az ügyfél
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául
számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20. napjáig megállapítja.
szolgáló technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow
Jones stb.)
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany,
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív különbözete.
ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott
Kezdő portfólió: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása előtt.
ügyletek
Portfolió nyitó értéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása
 devizapárok
után.
A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott
időpont.
Az egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak, amely 3, 5, 7
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
vagy 10 év lehet.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
pénzállományból a Portfóliókezelő euro alapú pénzpiaci típusú befektetési jegy‐, valamint
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke az értékelés napján – az előző
állampapír‐állományt képezhet.
forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak euro alapú
a portfóliótulajdonos portfóliójára kiszámításra kerül.
befektetési jegyet, illetve állampapírt vásárol, amely állomány a portfólió részét képezi, és
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely
amelyet Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel.
a portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének
Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a portfóliókezelés során végrehajtott
összessége.
ügyletek pénzügyi eredményét is.
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11.3.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad
pontjában részletezett díjakkal, rendes felmondás esetén pedig a 14.1. pontban részletezett
Portfóliókezelő részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben
díjakkal.
és a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a
2. A Megállapodás tárgya
Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak
rendelkezik a Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a
és költségek megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
portfólió ki‐ és átalakítását. Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés‐állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes
jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincs.
elemeit eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti,
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb
érvényesítése érdekében a MEGATREND EURO portfóliókezelési szerződést megkötő
az átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
portfóliótulajdonosok esetében a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a
Portfóliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
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portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el. Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz
jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő
elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített
eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi
eszközök az egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában
kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás
és kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos
javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban
kimutatható legyen.
4. A kezdő portfólió és a portfólió nyitó értéke
A portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek – mint kezdő portfóliónak – 500,‐ EUR‐ral
maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális
összege 2.000,‐EUR. A kezdő portfólió és a kezdeti díj (11. pont) különbözete a portfólió nyitó
értéke. A portfóliótulajdonos jelen szerződés hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet
befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – 3, 5, 7 vagy
10 év lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a fent
megjelölt futamidő szerinti portfóliókezelési időtartamot választja.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de
legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi kezdetét, feltéve, hogy a MEGATREND EURO
portfóliókezelési szerződést azonos időtartamra megkötő portfóliótulajdonosok tárgyhónap 15.
napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt kezdő portfóliók összege az 50.000,‐EUR‐t eléri, vagy
ennek hiányában akkor, ha ezen portfóliótulajdonosok bármelyikének a szerződéskötésétől 90
nap már eltelt. A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon portfóliótulajdonosok esetén
alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra, azonos kezdő időpontban indul.
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg (kezdő portfólió) eléri
a 200.000,‐EUR‐t, a portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a Felek a fentiektől
eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban
meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfóliókezelő a portfólió nyitó értékét pénzpiaci
alap, likvidítási alap befektetési jegyébe, vagy állampapírba fektetheti. Ezt a körülményt
az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól
elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek legmesszemenőbb
figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során
Portfóliókezelő a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt
kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel
ad tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
 a portfólió jelentéskori összetételét,
 a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a
befektetett összeghez képest; az értékelés az értékelést megelőző napi
záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a
Portfóliókezelő köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve
pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő
adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást
ismeri, arról a Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes
tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe
venni. A közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga
látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle
elvárható együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles
megfizetni.
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8. Portfóliókezelés, számlavezetés
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési
elemek euroértékét.
A befektetési elemek és euroértékük nyilvántartása a portfólió‐kezelés időtartama alatt
tájékoztató jellegű, a Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok euroértékével
nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény‐ és
tehermentességéért. A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult
dönteni egyes pénzügyi eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó
befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfóliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a
10. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %‐os mértékének megállapítása a
következő képlet alapján történik:
Pl ‐ P0
365
Hp =
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
100
P0
N
ahol:
Hp
: a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl
: a portfólió bruttó záróértéke
P0
: a portfólió nyitó értéke
N
: a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak
napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
pénzügyi eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával.
Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke helyett az adott napi
portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak
mértékéhez semminemű kötelezettség‐vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között
osztozkodás tárgyát képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig, a portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. A Kezdeti Díj mértéke a Kezdő portfólióra vetítve a futamidő függvényében az
alábbiak szerint alakul:

Futamidő (év)
3
3%

5
5%

7
5%

10
5%

Kezdeti díj (%)
A Megbízott a Kezdeti Díjat a portfoliókezelési tevékenység megkezdését
megelőzően jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül levonja a
Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Kezdő portfólióból.
11.2. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön kezelési díjat nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós
díjra jogosult, melynek alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben
meghatározott. Portfoliókezelő felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a tranzakciós
költségek összes költséghez viszonyított aránya várhatóan meghaladja a 20%‐ot.
Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével
egyidejűleg érvényesíti.
11.3. A Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult,
amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó hozam a Buda‐Cash Zrt.
Üzletszabályzatának Díjtételeiben %‐os mértékben meghatározott hozamot
meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott hozamok különbözete,
mértéke pedig 20 %. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az elszámolás során
érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel
összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása során. Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy
sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a Portfóliókezelő
kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei
A szerződés a Társaság általi aláírás napján jön létre és lép hatályba.
A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

a portfóliókezelési időszak lejártával,

a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,

a Portfóliótulajdonos indokolás nélküli (rendes) felmondásával.
A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:

a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti,

a Portfóliókezelő ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,
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a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki
felróható módon nem teljesíti.
A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles
részletesen megindokolni.
14. A megállapodás felmondással történő megszűntetése esetén követendő eljárás
14.1. Rendes felmondás esetén:
Portfóliótulajdonos jogosult a jelen szerződést bármikor írásban felmondani.
Felmondás esetén Portfóliókezelő a felmondás kézhezvételéttől számított 6 banki
napon belül a portfóliót értékesíti, és Portfóliótulajdonos részére a
Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti.
Rendes felmondás esetén a Portfóliókezelő jogosult a 11. pontban meghatározott
költségeket és a felmondási díjat levonni. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás
esetén a Portfóliótulajdonos felmondási díjat köteles a Portfóliókezelőnek fizetni. A
felmondási díj a felmondási teljesítménydíjból és a visszaváltási díjból tevődik össze.
Felmondási teljesítmény díj:
A felmondási teljesítménydíj, a portfólió nyitóértékéhez képest elért pozitív bruttó
hozam, mértéke pedig az elért pozitív bruttó hozam 50%‐a.
Visszaváltási díj:
A visszaváltási díj alap:
‐ a felmondáskor aktuális portfólióérték a felmondási teljesítménydíjjal csökkentetve
vagy a nyitó portfólióérték közül a nagyobb érték.
A visszaváltási díj számítása:.
Visszaváltási díj mértéke (%) = 100% ‐ a visszaváltási táblában feltűntetett %‐os érték
(a futamidőből eltelt évek és a szerződött futamidő függvényében)
A visszaváltási díjalap visszaváltási díjjal csökkentett hányada fizethető ki a
Portfóliótulajdonosnak.

Visszaváltási tábla

Szerződött futamidő

A futamidőből eltelt évek

3 év

5 év

7 év

10 év

0

94.40%

92.20%

89.90%

86.50%

1

96.30%

93.70%

91.40%

87.90%

2

98.20%

95.30%

92.80%

89.20%

3

100.00%

96.90%

94.30%

90.60%

4

98.50%

95.70%

91.90%

5

100.00%

97.20%

93.30%

6

98.60%

94.60%

7

100.00%

96.00%

8

97.30%

9

98.70%

10

100.00%

.
14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a
Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a
Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6 munkanapon belül
köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték
alapján a Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfóliótulajdonos köteles a 14.1.
pontban meghatározott költségeket és ezek járulékait megfizetni, valamint a
jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését érintő
jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, a MNB tevékenységét érintő, illetve befolyásoló jogszabályi
változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő jogosult egyoldalúan is, de a
Portfóliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat átvezetni A jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft.
továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott befektetési alapok
kezelési szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára,
hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen Szerződés
tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal az értékpapír‐ és
ügyfélszámla vezetésről szóló számlaszerződés, a kockázatfeltáró nyilatkozat (általános), a
kockázatfeltáró nyilatkozat (a MEGATREND EURO egyedi portfóliókezelési szerződés elemeként
használt ACCESS PP Deposit Alaphoz) és az értékpapírtitok nyilatkozat, valamint a
Portfóliótulajdonos nyilatkozatától függően a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szerződés.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett
ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása.
A befektetési szolgáltatóval történő kommunikáció magyar nyelven történik.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR‐ ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy “Számlavezető”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban
együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. A
1. A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására,
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a
befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
Számlavezetőt haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes
kódszám alatt ügyfélszámlát és értékpapírszámlát nyit és vezet.
teljesítéséből eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért a Számlatulajdonos
2. Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla amelyen kizárólag a
tartozik felelősséggel.
Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó
pénzforgalom bonyolítható le. A Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a
4. A Számlatulajdonos a pénz‐ és értékpapír‐forgalom lebonyolításához szükséges terhelési
megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, a meghatározott
Számlatulajdonost megillető bevételt, és a számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő
alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A
kifizetést.
terhelési megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A
3. A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett rendelkezésre
Számlavezető nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni, mivel azok a fizetés
jogosult személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Számlavezető által
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ÜZLETSZABÁLYZAT

5.

6.
7.
8.

címzettjének szólnak. A megbízásokat a Számlavezető az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint teljesíti.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési szolgáltatóval bonyolított,
befektetési eszközre szóló Portfóliókezelői és kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz‐ és
értékpapír‐forgalom tranzakcióit Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon
automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.
A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a Számlatulajdonos részére
kamatot nem térít.
Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által ‐ a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételek szerint ‐ nyújtott fizetési halasztás összege mértékéig tartozást mutathat.
A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést
küld az ügyfél által megadott postacímre vagy a számlakivonatot a Társaság internetes
honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél
megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Számlavezető központi Back Office csoportját ha a

számlakivonat a tárgyhónapot követő 15.‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az
Ügyfél a számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést,
illetve onnan való letöltést). Visszajelzés hiányában a Számlavezető a számlakivonatot
kipostázottnak és elfogadottnak tekint.
9. A számlaszerződés a MEGATREND EURO egyedi portfóliókezelési szerződés
hatályosságának idejére szól. A Számlavezető jelen szerződés Számlatulajdonos általi
felmondással történő megszűntetését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Számlatulajdonos
köteles a felmondási idő lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló minden tartozását
visszafizetni.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a portfoliókezelési szerződés 15.
pontjában hivatkozott szabályok az irányadók, melyeket a Számlatulajdonos megismerte, s
a benne foglaltakat tudomásul vette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének
feltétele annak a Társaság általi aláírása.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség
kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott
pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy
elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása
érdekében a Portfóliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
Portfóliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi
értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. Ennek elmaradásából
eredő kockázatot én viselem, Portfóliókezelő a harmadik fél nemteljesítéséért nem vállal
felelősséget. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tájékoztatást
kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak
felfüggesztési limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során
is, a teljes értékét. Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a Portfóliókezelő
által bevitt stop‐loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés,
stb.). Az ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező
veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben
megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való
kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság,
esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése következhet be.
Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei
lehetnek. A Portfóliókezelő nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi
bíróságok előtt, így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy
részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz
meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek
során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a

kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek
árán is. Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó a
Portfóliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved
el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő
szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem
lehet. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Portfóliókezelő megkísérli a
pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle
független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes
irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi
időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását.
Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Portfóliókezelőt nem terheli
felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Portfóliótulajdonos a Portfóliókezelő
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy
azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal
történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű,
írásos megállapodás a felek között nem született ‐ Portfóliókezelőtől vagy annak
alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem
kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és
nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind pedig
az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett befektetési alapok
kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az
Európai Értékpapír‐piaci Hatóság befektetési útmutatóját.

SZERZŐDÉS (TBSZ)
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Portfóliótulajdonos esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –,
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés hatálya
hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen pontban
alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen szerződés
foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú
ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet
5)
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a teljesítéshez
évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós
szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós befektetési számlán.
befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós befektetési
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos ügyletek
pénzszámlát tartalmaz.
esetében a pozíció megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos fedezet
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós
szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel kapcsolatban díj‐ és
befektetési számlí nyílhat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több tartós
költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak. Figyelemmel arra, hogy pótlólagos
befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós befektetési
befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési
felelősség nem terheli.
számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési számla
leírtakat is.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely tartós
6)
nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára legkésőbb az
befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós
adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum kezdő 25,000 forint
befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti
(vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz) összeget egyszerre elhelyezze, és az említett
követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós
összeg
ezen
határidőre
a
számlán
jóváírásra
is
kerüljön.
A
befektetési számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás
befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók. Az adott tartós
befektetési számlára történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla
erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A
megnyitásának évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós befektetési
fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az
számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás nem
óvadékkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata,
lehetséges, ez esetben az adott tartós befektetési számla megszűnik.
és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
4)
rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak,
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
amennyiben annak alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak
ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
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kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a
késedelmi kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
elfogadott.
7)
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós befektetési
számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy rendelkezik,
hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének meghosszabbítását azzal, hogy
fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a futamidő
lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
8)
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a befizetés
adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás aláírásával úgy
rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön megszüntetésre és a
negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
9)
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a tartós
befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a Társaságnak
megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós befektetési
számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a Társaság
által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről,
az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra
vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások
és hatósági állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek következményeiért
a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet
megkötésének előfeltétele valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek
eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának
alapfeltétele a tartós befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses
szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen
szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos
ügyfélszámla szerződés fennálljon.
10) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok
forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll
fenn az adóhatósággal szemben.
11) Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának
egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a Társaság jogosult e
követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját megterhelni, és a tartós
befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
12) A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott az egyedi portfóliókezelési
szerződés, az ügyfélszámla szerződés, valamint portfoliókezelési szerződés 15. pontjában
hivatkozott szabályok az irányadók.
Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől, illetve annak
további közvetítőjétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
internet hozzáféréssel. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a
Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat.
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Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a Szerződést egy példányban írják
alá, amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen
szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós
befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő
jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata
szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban meghatározott bíróság
hatáskörét kötik ki.

1

Hely és dátum

Hely és dátum

1

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

Társaság aláírása
Dátum

Elismerem, hogy a Szerződés aláírását megelőzően külön tájékoztatást kaptam és arra
tekintettel kifejezetten elfogadom a Szerződés 14.1 pontját, amely alapján a Szerződés
rendes felmondása esetén felmondási díj fizetésére vagyok köteles, amelyet a Társaság
jogosult a számomra kifizetendő összegből levonni.
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Értékpapírtitok nyilatkozat (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében személyes adataimat, valamint a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat, így
különösen a teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Buda‐Cash Zrt. (székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22.; Cg. 01‐10‐043344) a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynöke, illetve ennek további közvetítője részére, az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsássa.
Felhatalmazom továbbá a Buda‐Cash Zrt‐t, hogy a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynökkel fennálló megbízási jogviszonyának megszűnése esetén – a velem való kapcsolattartás és a részemre
történő tanácsadás folyamatosságának biztosítása érdekében – a fent meghatározott adatokat a vele megbízási jogviszonyban álló másik függő ügynöknek, illetve a függő ügynök további
közvetítőjének átadja. Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán
nem támasztok követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy súlyos
gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.

Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név** (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1): _________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1): _________________________________________________
Állampolgárság (1): _________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.
* csak természetes személy ügyfél esetén kell választani és megjelölni valamelyik
pontot
**Jogi személy esetén a táblázatba a legalább 25 %‐os tulajdoni résszel
rendelkező tényleges tulajdonos természetes személy adatait kell beírni.
Amennyiben ilyen nincs, a vezető tisztségviselő(k) adatait kell beírni.



Természetes személyként saját magam nevében járok el.*



Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:*

Név** (1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti rendelkezéshez az arra
jogosult személy aláírása szükséges.
A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt. tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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<__________________>

MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
(Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A
társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek értelmezése,
érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és
a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági
szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a
választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a választottbíróság határozatai ellen
fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi eljárást
választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):9

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

9

A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!
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Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73
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Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
FATCA NYILATKOZATOK
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(BSZ-15/67 melléklet)

MEGATREND EURO+ EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /módosított/

MEGATREND EURO +

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________
BEFEKTETŐI PROFIL

1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> 5 év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:











> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

100 001 Ft – 500 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:





a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról

elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

BUDA‐CASH Zrt.

Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:





Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐
Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról,
a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem
megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐
egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott
döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
MEGATREND EURO +
EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási

.

címpéldány bemutatása szükséges

Név/cégnév1

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító jel/adószám

Telefonszám
Értesítési mód

E‐mail cím

 Elektronikusan

 Postai úton

Befektetendő összeg (kezdő
EUR, azaz
euró
portfólió)
Futamidő
______________éves
(A lehetséges futamidők: 3, 5, 7, és 10 év)
Kérjük, hogy a jelen ajánlat aláírását követően banki átutalással, a BUDA‐CASH Zrt., ERSTE Banknál vezetett 11600006‐00000000‐27103539 (IBAN:
HU18 1160 0006 0000 0000 2710 3539 SWIFT: GIBAHUHB) számú EUR számlájára helyezze el az ajánlatban megjelölt Befektetendő összeg (kezdő
portfólió) teljesítéséhez szükséges fedezetet. Kérjük az átutaláskor közleményben tüntesse fel az ajánlat sorszámát!
Már rendelkezem MegaTrend
Igen Nem („NEM” válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét képezik, „Igen”
EURO számlával és a további
válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók.
befektetéseimet a meglévő
Figyelmeztetés: Adott hónapban adott lejáratra csak 1 db portfóliókezelés indítható!
számlán szeretném elhelyezni.

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét
Tartós befektetési alszámlán
szeretném elhelyezni a
befektetésemet

képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
áthúzandók.)
Figyelmeztetés!: A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számla
nyílhat. Törvényi megfelelés miatt tartós befektetési számlán csak 3és 5 éves futamidejű portfóliókezelés indítható!
(Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)

(továbbiakban: ”Ügyfél”, vagy “Portfóliótulajdonos”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐
043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096‐2/1995 számú engedélye alapján működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban:
”Társaság”, vagy “Portfóliókezelő”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1. Fogalmak
A portfóliókezelés keretében a Portfóliókezelő jellemzően az alábbi ügyleteket, az alábbi
A jelen szerződés alkalmazásában:
pénzügyi eszközökre hajtja végre:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti

Certifikátok, warrantok, CFD‐k,
különbözet.

Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét az ügyfél
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául
számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20. napjáig megállapítja.
szolgáló technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow
Jones stb.)
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany,
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív különbözete.
ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott
Kezdő portfólió: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása előtt.
ügyletek
Portfolió nyitó értéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása
 devizapárok
után.
A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott
időpont.
Az egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak, amely 3, 5, 7
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
vagy 10 év lehet.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
pénzállományból a Portfóliókezelő euro alapú pénzpiaci típusú befektetési jegy‐, valamint
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke az értékelés napján – az előző
állampapír‐állományt képezhet.
forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak euro alapú
a portfóliótulajdonos portfóliójára kiszámításra kerül.
befektetési jegyet, illetve állampapírt vásárol, amely állomány a portfólió részét képezi, és
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely
amelyet Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel.
a portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének
Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a portfóliókezelés során végrehajtott
összessége.
ügyletek pénzügyi eredményét is.
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11.3.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad
pontjában részletezett díjakkal, rendes felmondás esetén pedig a 14.1. pontban részletezett
Portfóliókezelő részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben
díjakkal.
és a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a
2. A Megállapodás tárgya
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan
és költségek megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
rendelkezik a Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfólió ki‐ és átalakítását. Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés‐állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes
jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincs.
elemeit eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti,
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb
érvényesítése érdekében a MEGATREND EURO portfóliókezelési szerződést megkötő
az átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
portfóliótulajdonosok esetében a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a
Portfóliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
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portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el. Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz
jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő
elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített
eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi
eszközök az egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában
kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás
és kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos
javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban
kimutatható legyen.
4. A kezdő portfólió és a portfólió nyitó értéke
A portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek – mint kezdő portfóliónak – 500,‐ EUR‐ral
maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális
összege 2.000,‐EUR. A kezdő portfólió és a kezdeti díj (11. pont) különbözete a portfólió nyitó
értéke. A portfóliótulajdonos jelen szerződés hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet
befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – 3, 5, 7 vagy
10 év lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a fent
megjelölt futamidő szerinti portfóliókezelési időtartamot választja.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de
legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi kezdetét, feltéve, hogy a MEGATREND EURO
portfóliókezelési szerződést azonos időtartamra megkötő portfóliótulajdonosok tárgyhónap 15.
napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt kezdő portfóliók összege az 50.000,‐EUR‐t eléri, vagy
ennek hiányában akkor, ha ezen portfóliótulajdonosok bármelyikének a szerződéskötésétől 90
nap már eltelt. A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon portfóliótulajdonosok esetén
alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra, azonos kezdő időpontban indul.
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg (kezdő portfólió) eléri
a 200.000,‐EUR‐t, a portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a Felek a fentiektől
eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban
meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfóliókezelő a portfólió nyitó értékét pénzpiaci
alap, likvidítási alap befektetési jegyébe, vagy állampapírba fektetheti. Ezt a körülményt
az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól
elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek legmesszemenőbb
figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során
Portfóliókezelő a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt
kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel
ad tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
 a portfólió jelentéskori összetételét,
 a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a
befektetett összeghez képest; az értékelés az értékelést megelőző napi
záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a
Portfóliókezelő köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve
pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő
adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást
ismeri, arról a Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes
tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe
venni. A közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga
látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle
elvárható együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles
megfizetni.
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8. Portfóliókezelés, számlavezetés
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési
elemek euroértékét.
A befektetési elemek és euroértékük nyilvántartása a portfólió‐kezelés időtartama alatt
tájékoztató jellegű, a Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok euroértékével
nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény‐ és
tehermentességéért. A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult
dönteni egyes pénzügyi eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó
befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfóliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a
10. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %‐os mértékének megállapítása a
következő képlet alapján történik:
Pl ‐ P0
365
Hp =
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
100
P0
N
ahol:
Hp
: a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl
: a portfólió bruttó záróértéke
P0
: a portfólió nyitó értéke
N
: a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak
napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
pénzügyi eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával.
Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke helyett az adott napi
portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak
mértékéhez semminemű kötelezettség‐vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között
osztozkodás tárgyát képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig, a portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. A Kezdeti Díj mértéke a Kezdő portfólióra vetítve a futamidő függvényében az
alábbiak szerint alakul:

Futamidő (év)
3
3%

5
5%

7
5%

10
5%

Kezdeti díj (%)
A Megbízott a Kezdeti Díjat a portfoliókezelési tevékenység megkezdését
megelőzően jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül levonja a
Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Kezdő portfólióból.
11.2. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön kezelési díjat nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós
díjra jogosult, melynek alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben
meghatározott. Portfoliókezelő felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a tranzakciós
költségek összes költséghez viszonyított aránya várhatóan meghaladja a 20%‐ot.
Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével
egyidejűleg érvényesíti.
11.3. A Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult,
amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó hozam a Buda‐Cash Zrt.
Üzletszabályzatának Díjtételeiben %‐os mértékben meghatározott hozamot
meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott hozamok különbözete,
mértéke pedig 20 %. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az elszámolás során
érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel
összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása során. Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy
sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a Portfóliókezelő
kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei
A szerződés a Társaság általi aláírás napján jön létre és lép hatályba.
A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

a portfóliókezelési időszak lejártával,

a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,

a Portfóliótulajdonos indokolás nélküli (rendes) felmondásával.
A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:

a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti,

a Portfóliókezelő ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,
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a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki
felróható módon nem teljesíti.
A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles
részletesen megindokolni.
14. A megállapodás felmondással történő megszűntetése esetén követendő eljárás
14.1. Rendes felmondás esetén:
Portfóliótulajdonos jogosult a jelen szerződést bármikor írásban felmondani.
Felmondás esetén Portfóliókezelő a felmondás kézhezvételéttől számított 6 banki
napon belül a portfóliót értékesíti, és Portfóliótulajdonos részére a
Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti.
Rendes felmondás esetén a Portfóliókezelő jogosult a 11. pontban meghatározott
költségeket és a felmondási díjat levonni. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás
esetén a Portfóliótulajdonos felmondási díjat köteles a Portfóliókezelőnek fizetni. A
felmondási díj a felmondási teljesítménydíjból és a visszaváltási díjból tevődik össze.
Felmondási teljesítmény díj:
A felmondási teljesítménydíj, a portfólió nyitóértékéhez képest elért pozitív bruttó
hozam, mértéke pedig az elért pozitív bruttó hozam 50%‐a.
Visszaváltási díj:
A visszaváltási díj alap:
‐ a felmondáskor aktuális portfólióérték a felmondási teljesítménydíjjal csökkentetve
vagy a nyitó portfólióérték közül a nagyobb érték.
A visszaváltási díj számítása:.
Visszaváltási díj mértéke (%) = 100% ‐ a visszaváltási táblában feltűntetett %‐os érték
(a futamidőből eltelt évek és a szerződött futamidő függvényében)
A visszaváltási díjalap visszaváltási díjjal csökkentett hányada fizethető ki a
Portfóliótulajdonosnak.

Visszaváltási tábla

Szerződött futamidő

A futamidőből eltelt évek

3 év

5 év

7 év

10 év

0

94.40%

92.20%

89.90%

86.50%

1

96.30%

93.70%

91.40%

87.90%

2

98.20%

95.30%

92.80%

89.20%

3

100.00%

96.90%

94.30%

90.60%

4

98.50%

95.70%

91.90%

5

100.00%

97.20%

93.30%

6

98.60%

94.60%

7

100.00%

96.00%

8

97.30%

9

98.70%

10

100.00%

.
14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a
Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a
Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6 munkanapon belül
köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték
alapján a Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfóliótulajdonos köteles a 14.1.
pontban meghatározott költségeket és ezek járulékait megfizetni, valamint a
jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését érintő
jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, a MNB tevékenységét érintő, illetve befolyásoló jogszabályi
változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő jogosult egyoldalúan is, de a
Portfóliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat átvezetni A jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft.
továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott befektetési alapok
kezelési szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára,
hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen Szerződés
tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal az értékpapír‐ és
ügyfélszámla vezetésről szóló számlaszerződés, a kockázatfeltáró nyilatkozat (általános), a
kockázatfeltáró nyilatkozat (a MEGATREND EURO egyedi portfóliókezelési szerződés elemeként
használt ACCESS PP Deposit Alaphoz) és az értékpapírtitok nyilatkozat, valamint a
Portfóliótulajdonos nyilatkozatától függően a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szerződés.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett
ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása.
A befektetési szolgáltatóval történő kommunikáció magyar nyelven történik.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR‐ ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy “Számlavezető”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban

:

együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint
1. A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására,
befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
kódszám alatt ügyfélszámlát és értékpapírszámlát nyit és vezet.
2. Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla amelyen kizárólag a
Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó
pénzforgalom bonyolítható le. A Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a
Számlatulajdonost megillető bevételt, és a számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő
kifizetést.
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3.

A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett rendelkezésre
jogosult személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Számlavezető által
rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. A
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a
Számlavezetőt haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért a Számlatulajdonos
tartozik felelősséggel.

Oldalszám: 384/566
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ÜZLETSZABÁLYZAT
4.

5.

6.
7.
8.

A Számlatulajdonos a pénz‐ és értékpapír‐forgalom lebonyolításához szükséges terhelési
megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, a meghatározott
alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A
terhelési megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A
Számlavezető nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni, mivel azok a fizetés
címzettjének szólnak. A megbízásokat a Számlavezető az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint teljesíti.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési szolgáltatóval bonyolított,
befektetési eszközre szóló Portfóliókezelői és kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz‐ és
értékpapír‐forgalom tranzakcióit Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon
automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.
A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a Számlatulajdonos részére
kamatot nem térít.
Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által ‐ a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételek szerint ‐ nyújtott fizetési halasztás összege mértékéig tartozást mutathat.
A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést
küld az ügyfél által megadott postacímre vagy a számlakivonatot a Társaság internetes
honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél

megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Számlavezető központi Back Office csoportját ha a
számlakivonat a tárgyhónapot követő 15.‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az
Ügyfél a számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést,
illetve onnan való letöltést). Visszajelzés hiányában a Számlavezető a számlakivonatot
kipostázottnak és elfogadottnak tekint.
9. A számlaszerződés a MEGATREND EURO egyedi portfóliókezelési szerződés
hatályosságának idejére szól. A Számlavezető jelen szerződés Számlatulajdonos általi
felmondással történő megszűntetését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Számlatulajdonos
köteles a felmondási idő lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló minden tartozását
visszafizetni.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a portfoliókezelési szerződés 15.
pontjában hivatkozott szabályok az irányadók, melyeket a Számlatulajdonos megismerte, s
a benne foglaltakat tudomásul vette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének
feltétele annak a Társaság általi aláírása.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség
kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott
pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy
elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása
érdekében a Portfóliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
Portfóliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi
értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. Ennek elmaradásából
eredő kockázatot én viselem, Portfóliókezelő a harmadik fél nemteljesítéséért nem vállal
felelősséget. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tájékoztatást
kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak
felfüggesztési limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során
is, a teljes értékét. Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a Portfóliókezelő
által bevitt stop‐loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés,
stb.). Az ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező
veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben
megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való
kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság,
esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése következhet be.
Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei
lehetnek. A Portfóliókezelő nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi
bíróságok előtt, így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy
részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz
meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek
során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a

kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek
árán is. Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó a
Portfóliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved
el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő
szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem
lehet. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Portfóliókezelő megkísérli a
pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle
független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes
irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi
időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását.
Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Portfóliókezelőt nem terheli
felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Portfóliótulajdonos a Portfóliókezelő
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy
azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal
történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű,
írásos megállapodás a felek között nem született ‐ Portfóliókezelőtől vagy annak
alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem
kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és
nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind pedig
az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett befektetési alapok
kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az
Európai Értékpapír‐piaci Hatóság befektetési útmutatóját.

SZERZŐDÉS (TBSZ)
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Portfóliótulajdonos esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
4)
hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –,
évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós
hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen pontban
befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós befektetési
foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
5)
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a
pénzszámlát tartalmaz.
teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós befektetési
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós
befektetési számlí nyílhat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több tartós
számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos
befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós befektetési
ügyletek esetében a pozíció megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos
számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot
fedezet szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel kapcsolatban
díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak. Figyelemmel arra, hogy pótlólagos
felelősség nem terheli.
befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési számla
nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára legkésőbb az
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési
adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum kezdő 25,000 forint
számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban
(vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz) összeget egyszerre elhelyezze, és az említett
leírtakat is.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely
összeg
ezen
határidőre
a
számlán
jóváírásra
is
kerüljön.
A
6)
tartós befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós
befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók. Az adott tartós
befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti
befektetési számlára történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla
követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós
megnyitásának évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós befektetési
befektetési számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás
számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás nem
erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A
lehetséges, ez esetben az adott tartós befektetési számla megszűnik.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az
óvadékkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata,
és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott
rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak,
amennyiben annak alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak
ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a
kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a
késedelmi kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
elfogadott.
7)
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós
befektetési számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy
rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének meghosszabbítását
azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a
futamidő lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
8)
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a
befizetés adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás aláírásával
úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön megszüntetésre és a
negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
9)
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a
tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a
Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós
befektetési számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a
Társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások
köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra
vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások
és hatósági állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek következményeiért
a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet
megkötésének előfeltétele valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek
eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának
alapfeltétele a tartós befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses
szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen
szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos
ügyfélszámla szerződés fennálljon.
10)
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok
forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll
fenn az adóhatósággal szemben.
11)
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának
egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a Társaság jogosult e
követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját megterhelni, és a tartós
befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
12)
A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott az egyedi
portfóliókezelési szerződés, az ügyfélszámla szerződés, valamint portfoliókezelési
szerződés 15. pontjában hivatkozott szabályok az irányadók.
Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől, illetve annak
további közvetítőjétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
internet hozzáféréssel. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a
Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat.
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Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a Szerződést egy példányban írják
alá, amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen
szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós
befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő
jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata
szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban meghatározott bíróság
hatáskörét kötik ki.

1

Hely és dátum

Hely és dátum

1

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

Társaság aláírása
Dátum

Elismerem, hogy a Szerződés aláírását megelőzően külön tájékoztatást kaptam és arra
tekintettel kifejezetten elfogadom a Szerződés 14.1 pontját, amely alapján a Szerződés
rendes felmondása esetén felmondási díj fizetésére vagyok köteles, amelyet a Társaság
jogosult a számomra kifizetendő összegből levonni.
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Értékpapírtitok nyilatkozat (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében személyes adataimat, valamint a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat, így
különösen a teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Buda‐Cash Zrt. (székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22.; Cg. 01‐10‐043344) a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynöke, illetve ennek további közvetítője részére, az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsássa.
Felhatalmazom továbbá a Buda‐Cash Zrt‐t, hogy a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynökkel fennálló megbízási jogviszonyának megszűnése esetén – a velem való kapcsolattartás és a részemre
történő tanácsadás folyamatosságának biztosítása érdekében – a fent meghatározott adatokat a vele megbízási jogviszonyban álló másik függő ügynöknek, illetve a függő ügynök további
közvetítőjének átadja. Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán
nem támasztok követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy súlyos
gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.

Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név** (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1): _________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1): _________________________________________________
Állampolgárság (1): _________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.
* csak természetes személy ügyfél esetén kell választani és megjelölni valamelyik
pontot
**Jogi személy esetén a táblázatba a legalább 25 %‐os tulajdoni résszel
rendelkező tényleges tulajdonos természetes személy adatait kell beírni.
Amennyiben ilyen nincs, a vezető tisztségviselő(k) adatait kell beírni.



Természetes személyként saját magam nevében járok el.*



Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:*

Név** (1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti rendelkezéshez az arra
jogosult személy aláírása szükséges.
A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt. tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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<__________________>

MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
(Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A
társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek értelmezése,
érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és
a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági
szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a
választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a választottbíróság határozatai ellen
fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi eljárást
választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):10

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!
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Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73
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Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
FATCA NYILATKOZATOK
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(BSZ-15/68 melléklet)

MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS / másodszor módosított/

MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉSHEZ
/______________

Érkeztetés:

______________

/______________

BEFEKTETŐI PROFIL
1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> 5 év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:











> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

100 001 Ft – 500 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.
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Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:





a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról

elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

BUDA‐CASH Zrt.

Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:





Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐
Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról,
a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem
megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐
egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott
döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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MEGATREND____________________________________________________________________________
EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási

.

címpéldány bemutatása szükséges

Név/cégnév1

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító jel/adószám

Telefonszám
Értesítési mód

E‐mail cím

 Elektronikusan

 Postai úton

Befektetendő összeg (kezdő
Ft, azaz
forint
portfólió)
Futamidő
______________éves
(A lehetséges futamidők: 3, 5, 7, és 10 év)
Kérjük, hogy a jelen ajánlat aláírását követően banki átutalással, a BUDA‐CASH Zrt., ERSTE Banknál vezetett 11600006‐00000000‐14561120 számú
HUF számlájára helyezze el az ajánlatban megjelölt Befektetendő összeg (kezdő portfólió) teljesítéséhez szükséges fedezetet. Kérjük az
átutaláskor közleményben tüntesse fel az ajánlat sorszámát!
Már rendelkezem MegaTrend
Igen Nem („NEM” válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét képezik, „Igen”
számlával és a további
válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók.
befektetéseimet a meglévő
Figyelmeztetés: Adott hónapban adott lejáratra csak 1 db portfóliókezelés indítható!
számlán szeretném elhelyezni.

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét
képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
áthúzandók.)
Figyelmeztetés!: A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számla
nyílhat. Törvényi megfelelés miatt tartós befektetési számlán csak 3 és 5 éves futamidejű portfoliókezelés indítható!
(Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)
(továbbiakban: ”Ügyfél”, vagy “Portfóliótulajdonos”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22;
Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096‐2/1995 számú engedélye alapján
működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy “Portfóliókezelő”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek szerint:
Tartós befektetési alszámlán
szeretném elhelyezni a
befektetésemet

1. Fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti
különbözet.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét az ügyfél
számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20. napjáig megállapítja.
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív különbözete.
Kezdő portfólió: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása előtt.
Portfolió nyitó értéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása
után.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott
időpont.
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak, amely 3, 5, 7
vagy 10 év lehet.
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke az értékelés napján – az előző
forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely
a portfóliótulajdonos portfóliójára kiszámításra kerül.
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely
a portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének
összessége.
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11.3.
pontjában részletezett díjakkal, rendes felmondás esetén pedig a 14.1. pontban részletezett
díjakkal.
2. A Megállapodás tárgya
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak
és költségek megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés‐állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes
elemeit eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti,
az átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
Portfóliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

A portfóliókezelés keretében a Portfóliókezelő jellemzően az alábbi ügyleteket, az alábbi
pénzügyi eszközökre hajtja végre:

BUX határidős ügyletek,

Certifikátok, warrantok, CFD‐k,

Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául
szolgáló technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow
Jones stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany,
ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott
ügyletek
 devizapárok
A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik.
Az egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból a Portfóliókezelő ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegy‐, valamint
állampapír‐állományt képezhet.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak befektetési jegyet,
illetve állampapírt vásárolhat, amely állomány a portfólió részét képezi, és amelyet
Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel.
Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a portfóliókezelés során végrehajtott
ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad
Portfóliókezelő részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben
és a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a
Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása
szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan
rendelkezik a Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a
portfólió ki‐ és átalakítását. Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan
jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincs.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb
érvényesítése érdekében a MEGATREND portfóliókezelési szerződést megkötő
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portfóliótulajdonosok esetében a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a
portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el. Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz
jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő
elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített
eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi
eszközök az egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában
kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás
és kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos
javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban
kimutatható legyen.
4. A kezdő portfólió és a portfólió nyitó értéke
A portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek – mint kezdő portfóliónak – 100.000,‐Ft‐tal
maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális
összege 500.000,‐Ft. A kezdő portfólió és a kezdeti díj (11. pont) különbözete a portfólió nyitó
értéke. A portfóliótulajdonos jelen szerződés hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet
befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – 3, 5, 7 vagy
10 év lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a fent
megjelölt futamidő szerinti portfóliókezelési időtartamot választja.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de
legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi kezdetét, feltéve, hogy a MEGATREND
portfóliókezelési szerződést azonos időtartamra megkötő portfóliótulajdonosok tárgyhónap 15.
napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt kezdő portfóliók összege a 15.000.000,‐Ft‐ot eléri,
vagy ennek hiányában akkor, ha ezen portfóliótulajdonosok bármelyikének a
szerződéskötésétől 90 nap már eltelt. A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon
portfóliótulajdonosok esetén alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra,
azonos kezdő időpontban indul.
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg (kezdő portfólió) eléri
az 50.000.000,‐Ft‐ot, a portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a Felek a fentiektől
eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban
meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfóliókezelő a portfólió nyitó értékét pénzpiaci
alap, likvidítási alap, állampapír vagy az ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyébe
fektetheti. Ezt a körülményt az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól
elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek legmesszemenőbb
figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során
Portfóliókezelő a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt
kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel
ad tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
 a portfólió jelentéskori összetételét,
 a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a
befektetett összeghez képest; az értékelés az értékelést megelőző napi
záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a
Portfóliókezelő köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve
pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő
adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást
ismeri, arról a Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes
tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe
venni. A közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga
látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle
elvárható együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
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Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles
megfizetni.
8. Portfóliókezelés, számlavezetés
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési
elemek forintértékét.
A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfólió‐kezelés időtartama alatt
tájékoztató jellegű, a Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok forintértékével
nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény‐ és
tehermentességéért. A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult
dönteni egyes pénzügyi eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó
befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfóliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a
10. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %‐os mértékének megállapítása a
következő képlet alapján történik:
Pl ‐ P0
365
Hp =
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
100
P0
N
ahol:
Hp
: a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl
: a portfólió bruttó záróértéke
P0
: a portfólió nyitó értéke
N
: a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak
napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
pénzügyi eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával.
Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke helyett az adott napi
portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak
mértékéhez semminemű kötelezettség‐vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között
osztozkodás tárgyát képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig, a portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. A Kezdeti Díj mértéke a Kezdő portfólióra vetítve a futamidő függvényében az
alábbiak szerint alakul:

Futamidő (év)
3
3%

5
5%

7
5%

10
5%

Kezdeti díj (%)
A Megbízott a Kezdeti Díjat a portfoliókezelési tevékenység megkezdését
megelőzően jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül levonja a
Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Kezdő portfólióból.
11.2. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön kezelési díjat nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós
díjra jogosult, melynek alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben
meghatározott.
Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével egyidejűleg
érvényesíti. Portfoliókezelő felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a tranzakciós
költségek összes költséghez viszonyított aránya várhatóan meghaladja a 20%‐
ot.11.3. A Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra
jogosult, amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó hozam a Buda‐
Cash Zrt. Üzletszabályzatának Díjtételeiben %‐os mértékben meghatározott
hozamot meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott hozamok
különbözete, mértéke pedig 20 %. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az
elszámolás során érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel
összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása során. Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy
sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a Portfóliókezelő
kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei
A szerződés a Társaság általi aláírás napján jön létre és lép hatályba.
A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

a portfóliókezelési időszak lejártával,

a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,

a Portfóliótulajdonos indokolás nélküli (rendes) felmondásával.
A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:
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a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti,
a Portfóliókezelő ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,
a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki
felróható módon nem teljesíti.
A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles
részletesen megindokolni.
14. A megállapodás felmondással történő megszűntetése esetén követendő eljárás
14.1. Rendes felmondás esetén:
Portfóliótulajdonos jogosult a jelen szerződést bármikor írásban felmondani.
Felmondás esetén Portfóliókezelő a felmondás kézhezvételéttől számított 6 banki
napon belül a portfóliót értékesíti, és Portfóliótulajdonos részére a
Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti.
Rendes felmondás esetén a Portfóliókezelő jogosult a 11. pontban meghatározott
költségeket és a felmondási díjat levonni. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás
esetén a Portfóliótulajdonos felmondási díjat köteles a Portfóliókezelőnek fizetni. A
felmondási díj a felmondási teljesítménydíjból és a visszaváltási díjból tevődik össze.
Felmondási teljesítmény díj:
A felmondási teljesítménydíj, a portfólió nyitóértékéhez képest elért pozitív bruttó
hozam, mértéke pedig az elért pozitív bruttó hozam 50%‐a.
Visszaváltási díj:
A visszaváltási díj alap:
‐ a felmondáskor aktuális portfólióérték a felmondási teljesítménydíjjal csökkentetve
vagy a nyitó portfólióérték közül a nagyobb érték.
A visszaváltási díj számítása:.
Visszaváltási díj mértéke (%) = 100% ‐ a visszaváltási táblában feltűntetett %‐os érték
(a futamidőből eltelt évek és a szerződött futamidő függvényében)
A visszaváltási díjalap visszaváltási díjjal csökkentett hányada fizethető ki a
Portfóliótulajdonosnak.

Visszaváltási tábla

Szerződött futamidő

A futamidőből eltelt évek

3 év

5 év

7 év

10 év

0

94.40%

92.20%

89.90%

86.50%

1

96.30%

93.70%

91.40%

87.90%

2

98.20%

95.30%

92.80%

89.20%

3

100.00%

96.90%

94.30%

90.60%

4

98.50%

95.70%

91.90%

5

100.00%

97.20%

93.30%

6

98.60%

94.60%

7

100.00%

96.00%

8

97.30%

9

98.70%

10

100.00%

.
14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a
Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a
Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6 munkanapon belül
köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték
alapján a Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfóliótulajdonos köteles a 14.1.
pontban meghatározott költségeket és ezek járulékait megfizetni, valamint a
jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését
érintő jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, a MNB tevékenységét érintő, illetve
befolyásoló jogszabályi változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő
jogosult egyoldalúan is, de a Portfóliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat
átvezetni A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország
jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft. továbbá a Társaság
üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott befektetési alapok kezelési
szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette
számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a
jelen Szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés
aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal az értékpapír‐ és
ügyfélszámla vezetésről szóló számlaszerződés, a kockázatfeltáró nyilatkozat (általános), a
kockázatfeltáró nyilatkozat (a MEGATREND egyedi portfóliókezelési szerződés elemeként
használt ACCESS PP Deposit Alaphoz) és az értékpapírtitok nyilatkozat, valamint a
Portfóliótulajdonos nyilatkozatától függően a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szerződés.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé
tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi
aláírása.
A befektetési szolgáltatóval történő kommunikáció magyar nyelven történik.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR‐ ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy
“Számlavezető”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

2.

3.

A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására,
befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
kódszám alatt ügyfélszámlát és értékpapírszámlát nyit és vezet.
Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla amelyen kizárólag a
Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó
pénzforgalom bonyolítható le. A Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a
Számlatulajdonost megillető bevételt, és a számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő
kifizetést.
A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett rendelkezésre
jogosult személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Számlavezető által
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4.

rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. A
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a
Számlavezetőt haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért a Számlatulajdonos
tartozik felelősséggel.
A Számlatulajdonos a pénz‐ és értékpapír‐forgalom lebonyolításához szükséges terhelési
megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, a meghatározott
alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A
terhelési megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A
Számlavezető nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni, mivel azok a fizetés
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5.

6.
7.
8.

címzettjének szólnak. A megbízásokat a Számlavezető az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint teljesíti.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési szolgáltatóval bonyolított,
befektetési eszközre szóló Portfóliókezelői és kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz‐ és
értékpapír‐forgalom tranzakcióit Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon
automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.
A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a Számlatulajdonos részére
kamatot nem térít.
Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által ‐ a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételek szerint ‐ nyújtott fizetési halasztás összege mértékéig tartozást mutathat.
A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést
küld az ügyfél által megadott postacímre vagy a számlakivonatot a Társaság internetes
honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél
megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Számlavezető központi Back Office csoportját ha a

számlakivonat a tárgyhónapot követő 15.‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az
Ügyfél a számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést,
illetve onnan való letöltést). Visszajelzés hiányában a Számlavezető a számlakivonatot
kipostázottnak és elfogadottnak tekint.
9. A számlaszerződés a MEGATREND egyedi portfóliókezelési szerződés hatályosságának
idejére szól. A Számlavezető jelen szerződés Számlatulajdonos általi felmondással történő
megszűntetését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Számlatulajdonos köteles a felmondási
idő lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló minden tartozását visszafizetni.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a portfoliókezelési szerződés 15.
pontjában hivatkozott szabályok az irányadók, melyeket a Számlatulajdonos megismerte, s
a benne foglaltakat tudomásul vette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének
feltétele annak a Társaság általi aláírása.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség
kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott
pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy
elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása
érdekében a Portfóliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
Portfóliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi
értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. Ennek elmaradásából
eredő kockázatot én viselem, Portfóliókezelő a harmadik fél nemteljesítéséért nem vállal
felelősséget. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tájékoztatást
kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak
felfüggesztési limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során
is, a teljes értékét. Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a Portfóliókezelő
által bevitt stop‐loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés,
stb.). Az ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező
veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben
megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való
kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság,
esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése következhet be.
Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei
lehetnek. A Portfóliókezelő nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi
bíróságok előtt, így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy
részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz
meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek
során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a

kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek
árán is. Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó a
Portfóliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved
el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő
szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem
lehet. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Portfóliókezelő megkísérli a
pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle
független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes
irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi
időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását.
Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Portfóliókezelőt nem terheli
felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Portfóliótulajdonos a Portfóliókezelő
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy
azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal
történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű,
írásos megállapodás a felek között nem született ‐ Portfóliókezelőtől vagy annak
alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem
kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és
nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind pedig
az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett befektetési alapok
kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az
Európai Értékpapír‐piaci Hatóság befektetési útmutatóját.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
(A MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS ELEMEKÉNT HASZNÁLT ACCESS PP Deposit ALAPHOZ)
Tudomásom van arról, hogy a MegaTrend Egyedi Portfóliókezelési Szerződés egyik fontos
elemét képező ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyeinek vásárlásakor felmerülhet a
veszteség kockázata. Ennek megfelelően a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő
Részvénytárság részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a szerződés
megkötésekor. Kijelentem, hogy ismerem a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő
képességemnek megfelel.
Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok (általános)
Az infláció növekedése, a kamatpolitika kedvezőtlen változása közvetlenül érintheti az Alapok
kötvényeinek árfolyamát. Az adott állam költségvetési deficitje, külkereskedelmi mérlegének
passzívuma, GDP növekedési ütemének lassulása ugyancsak negatív hatással lehet az Alapok
portfoliójában tartott értékpapírok árfolyamára. A jogszabályi változások esetén az Alapok
befektetési politikájának megváltoztatására kényszerülhet. Az Alap által kibocsátott befektetési
jegyek tulajdonosaira negatívan hathat továbbá a személyi jövedelemadózás befektetések
jövedelmére vonatkozó rendelkezéseinek változása.
Értékelésből eredő kockázat (általános)
Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök
értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő
befektetések aktuális piaci értékeket. Előfordulhat azonban, hogy egyes értékpapírok nyilvános
árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul‐ vagy felülértékeltséget
mutathatnak.
Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok (általános)
Az Alap likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A bankbetétek
kockázata abban rejlik, hogy a betétet elfogadó bank fizetésképtelenné válhat, amely esetben a
betét megtérülése bizonytalan. Az Alap betéteire nem vonatkozik állami garancia. Az
állampapírok esetében elhanyagolható a vissza nem fizetés kockázata. Az állampapírok lejárat
előtti eladásakor az Alap kockázata az eladási árfolyam bizonytalansága.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat (általános)
Tekintetbe kell venni, hogy az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen fizetésképtelenség
állhat be, és nem tudja teljesíteni kötelezettségét.
Likviditási kockázat (általános)
A nyíltvégű befektetési alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármely napon
visszaválthatók a forgalmazási helyeken. Ez megfelelő likviditást igényel. Előfordulhat olyan
szélsőséges eset is, hogy a nagyarányú visszaváltások miatt az Alap eszközeinek esetlegesen
kedvezőtlen időpontbéli kényszerértékesítése válhat szükségessé.
A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (általános)
A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazását az
Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli
esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha:
az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több mint
tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy
a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak.
A forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével, vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul
folytatni kell.
A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap
megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza.
Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása (általános)
Az Alap működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, hogy a nagyarányú
visszaváltások következtében az Alap tőkéje oly mértékben csökken, hogy szükségessé válik az
Alap megszüntetése, illetve határozott futamidejűvé alakítása.
Határidős ügyletek kockázata (általános)
A kockázatfedezeti célból megkötött – az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix
hozamot biztosító ‐ határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci változások függvényében
veszteséget mutathat.
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Befektetési jegyek forgalmazása (általános)
Az alapkezelő ‐ a forgalmazó útján ‐ a nyilvános nyílt végű befektetési alapra kibocsátott
befektetési jegyekre a pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni és
ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven forgalmazási napon belül teljesíteni. Értékpapíralap
esetén a befektetési jegy visszaváltásakor figyelembe vett nettó eszközérték legfeljebb a
visszaváltási igény bejelentését követő harmadik forgalmazási napon érvényes nettó

eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe vett nettó eszközérték megállapítását és a
kifizetés napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza.
Állampapír illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat (elsősorban Access PP Deposit Alap)
A magyar gazdaság helyzete fokozatosan javul, ez lefelé szorítja az általános kamatszintet,
amely alól a befektetési alapok sem vonhatják ki magukat. Így az alapok által elért hozamok
várhatóan csökkenő tendenciát fognak mutatni.

SZERZŐDÉS (TBSZ)
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Portfóliótulajdonos esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés
befektetési számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a
hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen
Társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások
szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú
köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra
ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet
vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások
évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós
és hatósági állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek következményeiért
befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós befektetési
a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet
pénzszámlát tartalmaz.
megkötésének előfeltétele valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós
befektetési számlí nyílhat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több tartós
eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának
befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós befektetési
alapfeltétele a tartós befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses
számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot
szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen
felelősség nem terheli.
szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési számla
ügyfélszámla szerződés fennálljon.
nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára legkésőbb az
10)
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok
adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum kezdő 25,000 forint
forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll
összeget egyszerre elhelyezze, és az említett összeg ezen határidőre a számlán jóváírásra
fenn az adóhatósággal szemben.
is kerüljön. A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók.
11)
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának
Az adott tartós befektetési számlára történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a
egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a Társaság jogosult e
számla megnyitásának évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós
követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját megterhelni, és a tartós
befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
befektetési számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás
12)
A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott az egyedi
nem lehetséges, ez esetben az adott tartós befektetési számla megszűnik.
portfóliókezelési szerződés, az ügyfélszámla szerződés, valamint portfoliókezelési
4)
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
szerződés 15. pontjában hivatkozott szabályok az irányadók.
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől, illetve annak
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –,
további közvetítőjétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen pontban
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
internet hozzáféréssel. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a
5)
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a
teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós befektetési
Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat.
számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos
ügyletek esetében a pozíció megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos
fedezet szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel kapcsolatban
díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak. Figyelemmel arra, hogy pótlólagos
befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési
számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban
leírtakat is.
6)
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely
tartós befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós
befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti
követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós
befektetési számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás
erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A
fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az
óvadékkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata,
és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott
rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak,
amennyiben annak alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak
ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a
kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a
késedelmi kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
elfogadott.
7)
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós
befektetési számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy
rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének meghosszabbítását
azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a
futamidő lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
8)
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a
befizetés adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás aláírásával
úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön megszüntetésre és a
negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
9)
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a
tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a
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Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a Szerződést egy példányban írják
alá, amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen
szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós
befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő
jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata
szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban meghatározott bíróság
hatáskörét kötik ki.

1

Hely és dátum

Hely és dátum

1

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

Társaság aláírása

Értékpapírtitok nyilatkozat (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében személyes adataimat, valamint a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat, így
különösen a teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Buda‐Cash Zrt. (székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22.; Cg. 01‐10‐043344) a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynöke, illetve ennek további közvetítője részére, az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsássa.
Felhatalmazom továbbá a Buda‐Cash Zrt‐t, hogy a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynökkel fennálló megbízási jogviszonyának megszűnése esetén – a velem való kapcsolattartás és a részemre
történő tanácsadás folyamatosságának biztosítása érdekében – a fent meghatározott adatokat a vele megbízási jogviszonyban álló másik függő ügynöknek, illetve a függő ügynök további
közvetítőjének átadja. Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán
nem támasztok követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy súlyos
gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.
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Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név** (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1): _________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1): _________________________________________________
Állampolgárság (1): _________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.
* csak természetes személy ügyfél esetén kell választani és megjelölni valamelyik
pontot
**Jogi személy esetén a táblázatba a legalább 25 %‐os tulajdoni résszel
rendelkező tényleges tulajdonos természetes személy adatait kell beírni.
Amennyiben ilyen nincs, a vezető tisztségviselő(k) adatait kell beírni.



Természetes személyként saját magam nevében járok el.*



Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:*

Név** (1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti rendelkezéshez az arra
jogosult személy aláírása szükséges.
A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt. tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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<__________________>

MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)
amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
(Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A
társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek értelmezése,
érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és
a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági
szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a
választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a választottbíróság határozatai ellen
fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi eljárást
választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):11

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!
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Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73
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(BSZ-15/69 melléklet)

MEGATREND+ EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /módosított/

MEGATREND + EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉSHEZ
Érkeztetés:
/______________
BEFEKTETŐI PROFIL

______________

/______________

1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> 5 év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:











> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

100 001 Ft – 500 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.
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Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:





a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról

elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

BUDA‐CASH Zrt.

Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:





Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐
Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról,
a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem
megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐
egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott
döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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MEGATREND +___________________________________________________________________________
EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási

.

címpéldány bemutatása szükséges

Név/cégnév1

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító jel/adószám

Telefonszám
Értesítési mód

E‐mail cím

 Elektronikusan

 Postai úton

Befektetendő összeg (kezdő
Ft, azaz
forint
portfólió)
Futamidő
______________éves
(A lehetséges futamidők: 3, 5, 7, és 10 év)
Kérjük, hogy a jelen ajánlat aláírását követően banki átutalással, a BUDA‐CASH Zrt., ERSTE Banknál vezetett 11600006‐00000000‐14561120 számú
HUF számlájára helyezze el az ajánlatban megjelölt Befektetendő összeg (kezdő portfólió) teljesítéséhez szükséges fedezetet. Kérjük az
átutaláskor közleményben tüntesse fel az ajánlat sorszámát!
Már rendelkezem MegaTrend
Igen Nem („NEM” válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét képezik, „Igen”
számlával és a további
válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók.
befektetéseimet a meglévő
Figyelmeztetés: Adott hónapban adott lejáratra csak 1 db portfóliókezelés indítható!
számlán szeretném elhelyezni.

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét
képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
áthúzandók.)
Figyelmeztetés!: A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számla
nyílhat. Törvényi megfelelés miatt tartós befektetési számlán csak 3 és 5 éves futamidejű portfoliókezelés indítható!
(Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)
(továbbiakban: ”Ügyfél”, vagy “Portfóliótulajdonos”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22;
Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096‐2/1995 számú engedélye alapján
működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy “Portfóliókezelő”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek szerint:
Tartós befektetési alszámlán
szeretném elhelyezni a
befektetésemet

1. Fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti
különbözet.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét az ügyfél
számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20. napjáig megállapítja.
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív különbözete.
Kezdő portfólió: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása előtt.
Portfolió nyitó értéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása
után.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott
időpont.
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak, amely 3, 5, 7
vagy 10 év lehet.
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke az értékelés napján – az előző
forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely
a portfóliótulajdonos portfóliójára kiszámításra kerül.
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely
a portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének
összessége.
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11.3.
pontjában részletezett díjakkal, rendes felmondás esetén pedig a 14.1. pontban részletezett
díjakkal.
2. A Megállapodás tárgya
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak
és költségek megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés‐állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes
elemeit eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti,
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az átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
Portfóliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
A portfóliókezelés keretében a Portfóliókezelő jellemzően az alábbi ügyleteket, az alábbi
pénzügyi eszközökre hajtja végre:

BUX határidős ügyletek,

Certifikátok, warrantok, CFD‐k,

Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául
szolgáló technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow
Jones stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany,
ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott
ügyletek
 devizapárok
A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik.
Az egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból a Portfóliókezelő ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegy‐, valamint
állampapír‐állományt képezhet.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak befektetési jegyet,
illetve állampapírt vásárolhat, amely állomány a portfólió részét képezi, és amelyet
Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel.
Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a portfóliókezelés során végrehajtott
ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad
Portfóliókezelő részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben
és a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a
Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása
szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan
rendelkezik a Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a

Oldalszám: 406/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
portfólió ki‐ és átalakítását. Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan
jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincs.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb
érvényesítése érdekében a MEGATREND portfóliókezelési szerződést megkötő
portfóliótulajdonosok esetében a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a
portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el. Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz
jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő
elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített
eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi
eszközök az egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában
kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás
és kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos
javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban
kimutatható legyen.
4. A kezdő portfólió és a portfólió nyitó értéke
A portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek – mint kezdő portfóliónak – 100.000,‐Ft‐tal
maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális
összege 500.000,‐Ft. A kezdő portfólió és a kezdeti díj (11. pont) különbözete a portfólió nyitó
értéke. A portfóliótulajdonos jelen szerződés hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet
befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – 3, 5, 7 vagy
10 év lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a fent
megjelölt futamidő szerinti portfóliókezelési időtartamot választja.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de
legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi kezdetét, feltéve, hogy a MEGATREND
portfóliókezelési szerződést azonos időtartamra megkötő portfóliótulajdonosok tárgyhónap 15.
napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt kezdő portfóliók összege a 15.000.000,‐Ft‐ot eléri,
vagy ennek hiányában akkor, ha ezen portfóliótulajdonosok bármelyikének a
szerződéskötésétől 90 nap már eltelt. A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon
portfóliótulajdonosok esetén alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra,
azonos kezdő időpontban indul.
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg (kezdő portfólió) eléri
az 50.000.000,‐Ft‐ot, a portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a Felek a fentiektől
eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban
meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfóliókezelő a portfólió nyitó értékét pénzpiaci
alap, likvidítási alap, állampapír vagy az ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyébe
fektetheti. Ezt a körülményt az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól
elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek legmesszemenőbb
figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során
Portfóliókezelő a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt
kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel
ad tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
 a portfólió jelentéskori összetételét,
 a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a
befektetett összeghez képest; az értékelés az értékelést megelőző napi
záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a
Portfóliókezelő köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve
pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő
adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást
ismeri, arról a Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes
tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe
venni. A közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga
látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
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7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle
elvárható együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles
megfizetni.
8. Portfóliókezelés, számlavezetés
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési
elemek forintértékét.
A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfólió‐kezelés időtartama alatt
tájékoztató jellegű, a Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok forintértékével
nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény‐ és
tehermentességéért. A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult
dönteni egyes pénzügyi eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó
befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfóliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a
10. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %‐os mértékének megállapítása a
következő képlet alapján történik:
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ahol:
Hp
: a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl
: a portfólió bruttó záróértéke
P0
: a portfólió nyitó értéke
N
: a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak
napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
pénzügyi eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával.
Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke helyett az adott napi
portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak
mértékéhez semminemű kötelezettség‐vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között
osztozkodás tárgyát képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig, a portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. A Kezdeti Díj mértéke a Kezdő portfólióra vetítve a futamidő függvényében az
alábbiak szerint alakul:

Futamidő (év)
3
3%

5
5%

7
5%

10
5%

Kezdeti díj (%)
A Megbízott a Kezdeti Díjat a portfoliókezelési tevékenység megkezdését
megelőzően jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül levonja a
Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Kezdő portfólióból.
11.2. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön kezelési díjat nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós
díjra jogosult, melynek alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben
meghatározott.
Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével
egyidejűleg érvényesíti. Portfoliókezelő felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a
tranzakciós költségek összes költséghez viszonyított aránya várhatóan meghaladja a
20%‐ot.
11.3. A Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult,
amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó hozam a Buda‐Cash Zrt.
Üzletszabályzatának Díjtételeiben %‐os mértékben meghatározott hozamot
meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott hozamok különbözete,
mértéke pedig 20 %. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az elszámolás során
érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel
összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása során. Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy
sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a Portfóliókezelő
kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei
A szerződés a Társaság általi aláírás napján jön létre és lép hatályba.
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A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

a portfóliókezelési időszak lejártával,

a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,

a Portfóliótulajdonos indokolás nélküli (rendes) felmondásával.
A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:

a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti,

a Portfóliókezelő ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,

a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki
felróható módon nem teljesíti.
A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles
részletesen megindokolni.
14. A megállapodás felmondással történő megszűntetése esetén követendő eljárás
14.1. Rendes felmondás esetén:
Portfóliótulajdonos jogosult a jelen szerződést bármikor írásban felmondani.
Felmondás esetén Portfóliókezelő a felmondás kézhezvételéttől számított 6 banki
napon belül a portfóliót értékesíti, és Portfóliótulajdonos részére a
Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti.
Rendes felmondás esetén a Portfóliókezelő jogosult a 11. pontban meghatározott
költségeket és a felmondási díjat levonni. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás
esetén a Portfóliótulajdonos felmondási díjat köteles a Portfóliókezelőnek fizetni. A
felmondási díj a felmondási teljesítménydíjból és a visszaváltási díjból tevődik össze.
Felmondási teljesítmény díj:
A felmondási teljesítménydíj, a portfólió nyitóértékéhez képest elért pozitív bruttó
hozam, mértéke pedig az elért pozitív bruttó hozam 50%‐a.
Visszaváltási díj:
A visszaváltási díj alap:
‐ a felmondáskor aktuális portfólióérték a felmondási teljesítménydíjjal csökkentetve
vagy a nyitó portfólióérték közül a nagyobb érték.
A visszaváltási díj számítása:.
Visszaváltási díj mértéke (%) = 100% ‐ a visszaváltási táblában feltűntetett %‐os érték
(a futamidőből eltelt évek és a szerződött futamidő függvényében)
A visszaváltási díjalap visszaváltási díjjal csökkentett hányada fizethető ki a
Portfóliótulajdonosnak.

Visszaváltási tábla

Szerződött futamidő

A futamidőből eltelt évek

3 év

5 év

7 év

10 év

0

94.40%

92.20%

89.90%

86.50%

1

96.30%

93.70%

91.40%

87.90%

2

98.20%

95.30%

92.80%

89.20%

3

100.00%

96.90%

94.30%

90.60%

4

98.50%

95.70%

91.90%

5

100.00%

97.20%

93.30%

6

98.60%

94.60%

7

100.00%

96.00%

8

97.30%

9

98.70%

10

100.00%

.
14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a
Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a
Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6 munkanapon belül
köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték
alapján a Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfóliótulajdonos köteles a 14.1.
pontban meghatározott költségeket és ezek járulékait megfizetni, valamint a
jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését
érintő jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, a MNB tevékenységét érintő, illetve
befolyásoló jogszabályi változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő
jogosult egyoldalúan is, de a Portfóliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat
átvezetni A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország
jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft. továbbá a Társaság
üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott befektetési alapok kezelési
szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette
számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a
jelen Szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés
aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal az értékpapír‐ és
ügyfélszámla vezetésről szóló számlaszerződés, a kockázatfeltáró nyilatkozat (általános), a
kockázatfeltáró nyilatkozat (a MEGATREND egyedi portfóliókezelési szerződés elemeként
használt ACCESS PP Deposit Alaphoz) és az értékpapírtitok nyilatkozat, valamint a
Portfóliótulajdonos nyilatkozatától függően a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szerződés.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé
tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi
aláírása.
A befektetési szolgáltatóval történő kommunikáció magyar nyelven történik.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR‐ ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy
“Számlavezető”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

2.

3.

A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására,
befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
kódszám alatt ügyfélszámlát és értékpapírszámlát nyit és vezet.
Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla amelyen kizárólag a
Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó
pénzforgalom bonyolítható le. A Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a
Számlatulajdonost megillető bevételt, és a számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő
kifizetést.
A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett rendelkezésre
jogosult személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Számlavezető által
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4.

rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. A
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a
Számlavezetőt haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért a Számlatulajdonos
tartozik felelősséggel.
A Számlatulajdonos a pénz‐ és értékpapír‐forgalom lebonyolításához szükséges terhelési
megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, a meghatározott
alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A
terhelési megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A
Számlavezető nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni, mivel azok a fizetés
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5.

6.
7.
8.

címzettjének szólnak. A megbízásokat a Számlavezető az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint teljesíti.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési szolgáltatóval bonyolított,
befektetési eszközre szóló Portfóliókezelői és kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz‐ és
értékpapír‐forgalom tranzakcióit Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon
automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.
A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a Számlatulajdonos részére
kamatot nem térít.
Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által ‐ a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételek szerint ‐ nyújtott fizetési halasztás összege mértékéig tartozást mutathat.
A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést
küld az ügyfél által megadott postacímre vagy a számlakivonatot a Társaság internetes
honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél
megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Számlavezető központi Back Office csoportját ha a

számlakivonat a tárgyhónapot követő 15.‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az
Ügyfél a számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést,
illetve onnan való letöltést). Visszajelzés hiányában a Számlavezető a számlakivonatot
kipostázottnak és elfogadottnak tekint.
9. A számlaszerződés a MEGATREND egyedi portfóliókezelési szerződés hatályosságának
idejére szól. A Számlavezető jelen szerződés Számlatulajdonos általi felmondással történő
megszűntetését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Számlatulajdonos köteles a felmondási
idő lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló minden tartozását visszafizetni.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a portfoliókezelési szerződés 15.
pontjában hivatkozott szabályok az irányadók, melyeket a Számlatulajdonos megismerte, s
a benne foglaltakat tudomásul vette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének
feltétele annak a Társaság általi aláírása.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség
kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott
pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy
elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása
érdekében a Portfóliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
Portfóliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi
értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. Ennek elmaradásából
eredő kockázatot én viselem, Portfóliókezelő a harmadik fél nemteljesítéséért nem vállal
felelősséget. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tájékoztatást
kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak
felfüggesztési limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során
is, a teljes értékét. Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a Portfóliókezelő
által bevitt stop‐loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés,
stb.). Az ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező
veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben
megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való
kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság,
esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése következhet be.
Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei
lehetnek. A Portfóliókezelő nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi
bíróságok előtt, így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy
részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz
meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek
során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a

kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek
árán is. Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó a
Portfóliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved
el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő
szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem
lehet. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Portfóliókezelő megkísérli a
pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle
független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes
irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi
időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását.
Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Portfóliókezelőt nem terheli
felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Portfóliótulajdonos a Portfóliókezelő
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy
azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal
történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű,
írásos megállapodás a felek között nem született ‐ Portfóliókezelőtől vagy annak
alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem
kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és
nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind pedig
az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett befektetési alapok
kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az
Európai Értékpapír‐piaci Hatóság befektetési útmutatóját.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
(A MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS ELEMEKÉNT HASZNÁLT ACCESS PP Deposit ALAPHOZ)
Tudomásom van arról, hogy a MegaTrend Egyedi Portfóliókezelési Szerződés egyik fontos
elemét képező ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyeinek vásárlásakor felmerülhet a
veszteség kockázata. Ennek megfelelően a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő
Részvénytárság részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a szerződés
megkötésekor. Kijelentem, hogy ismerem a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő
képességemnek megfelel.
Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok (általános)
Az infláció növekedése, a kamatpolitika kedvezőtlen változása közvetlenül érintheti az Alapok
kötvényeinek árfolyamát. Az adott állam költségvetési deficitje, külkereskedelmi mérlegének
passzívuma, GDP növekedési ütemének lassulása ugyancsak negatív hatással lehet az Alapok
portfoliójában tartott értékpapírok árfolyamára. A jogszabályi változások esetén az Alapok
befektetési politikájának megváltoztatására kényszerülhet. Az Alap által kibocsátott befektetési
jegyek tulajdonosaira negatívan hathat továbbá a személyi jövedelemadózás befektetések
jövedelmére vonatkozó rendelkezéseinek változása.
Értékelésből eredő kockázat (általános)
Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök
értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő
befektetések aktuális piaci értékeket. Előfordulhat azonban, hogy egyes értékpapírok nyilvános
árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul‐ vagy felülértékeltséget
mutathatnak.
Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok (általános)
Az Alap likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A bankbetétek
kockázata abban rejlik, hogy a betétet elfogadó bank fizetésképtelenné válhat, amely esetben a
betét megtérülése bizonytalan. Az Alap betéteire nem vonatkozik állami garancia. Az
állampapírok esetében elhanyagolható a vissza nem fizetés kockázata. Az állampapírok lejárat
előtti eladásakor az Alap kockázata az eladási árfolyam bizonytalansága.
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Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat (általános)
Tekintetbe kell venni, hogy az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen fizetésképtelenség
állhat be, és nem tudja teljesíteni kötelezettségét.
Likviditási kockázat (általános)
A nyíltvégű befektetési alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármely napon
visszaválthatók a forgalmazási helyeken. Ez megfelelő likviditást igényel. Előfordulhat olyan
szélsőséges eset is, hogy a nagyarányú visszaváltások miatt az Alap eszközeinek esetlegesen
kedvezőtlen időpontbéli kényszerértékesítése válhat szükségessé.
A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (általános)
A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazását az
Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli
esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha:
az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több mint
tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy
a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak.
A forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével, vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul
folytatni kell.
A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap
megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza.
Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása (általános)
Az Alap működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, hogy a nagyarányú
visszaváltások következtében az Alap tőkéje oly mértékben csökken, hogy szükségessé válik az
Alap megszüntetése, illetve határozott futamidejűvé alakítása.
Határidős ügyletek kockázata (általános)
A kockázatfedezeti célból megkötött – az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix
hozamot biztosító ‐ határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci változások függvényében
veszteséget mutathat.
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Befektetési jegyek forgalmazása (általános)
Az alapkezelő ‐ a forgalmazó útján ‐ a nyilvános nyílt végű befektetési alapra kibocsátott
befektetési jegyekre a pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni és
ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven forgalmazási napon belül teljesíteni. Értékpapíralap
esetén a befektetési jegy visszaváltásakor figyelembe vett nettó eszközérték legfeljebb a
visszaváltási igény bejelentését követő harmadik forgalmazási napon érvényes nettó

eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe vett nettó eszközérték megállapítását és a
kifizetés napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza.
Állampapír illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat (elsősorban Access PP Deposit Alap)
A magyar gazdaság helyzete fokozatosan javul, ez lefelé szorítja az általános kamatszintet,
amely alól a befektetési alapok sem vonhatják ki magukat. Így az alapok által elért hozamok
várhatóan csökkenő tendenciát fognak mutatni.

SZERZŐDÉS (TBSZ)
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Portfóliótulajdonos esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés
befektetési számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a
hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen
Társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások
szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú
köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra
ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet
vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások
évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós
és hatósági állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek következményeiért
befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós befektetési
a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet
pénzszámlát tartalmaz.
megkötésének előfeltétele valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós
befektetési számlí nyílhat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több tartós
eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának
befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós befektetési
alapfeltétele a tartós befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses
számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot
szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen
felelősség nem terheli.
szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési számla
ügyfélszámla szerződés fennálljon.
nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára legkésőbb az
10)
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok
adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum kezdő 25,000 forint
forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll
összeget egyszerre elhelyezze, és az említett összeg ezen határidőre a számlán jóváírásra
fenn az adóhatósággal szemben.
is kerüljön. A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók.
11)
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának
Az adott tartós befektetési számlára történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a
egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a Társaság jogosult e
számla megnyitásának évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós
követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját megterhelni, és a tartós
befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
befektetési számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás
12)
A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott az egyedi
nem lehetséges, ez esetben az adott tartós befektetési számla megszűnik.
portfóliókezelési szerződés, az ügyfélszámla szerződés, valamint portfoliókezelési
4)
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
szerződés 15. pontjában hivatkozott szabályok az irányadók.
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől, illetve annak
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –,
további közvetítőjétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen pontban
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
internet hozzáféréssel. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a
5)
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a
teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós befektetési
Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat.
számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos
ügyletek esetében a pozíció megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos
fedezet szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel kapcsolatban
díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak. Figyelemmel arra, hogy pótlólagos
befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési
számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban
leírtakat is.
6)
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely
tartós befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós
befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti
követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós
befektetési számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás
erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A
fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az
óvadékkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata,
és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott
rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak,
amennyiben annak alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak
ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a
kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a
késedelmi kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
elfogadott.
7)
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós
befektetési számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy
rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének meghosszabbítását
azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a
futamidő lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
8)
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a
befizetés adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás aláírásával
úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön megszüntetésre és a
negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
9)
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a
tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a Szerződést egy példányban írják
alá, amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen
szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós
befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő
jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata
szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban meghatározott bíróság
hatáskörét kötik ki.

1

Hely és dátum

Hely és dátum

1

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

Társaság aláírása

Értékpapírtitok nyilatkozat (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében személyes adataimat, valamint a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat, így
különösen a teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Buda‐Cash Zrt. (székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22.; Cg. 01‐10‐043344) a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynöke, illetve ennek további közvetítője részére, az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsássa.
Felhatalmazom továbbá a Buda‐Cash Zrt‐t, hogy a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynökkel fennálló megbízási jogviszonyának megszűnése esetén – a velem való kapcsolattartás és a részemre
történő tanácsadás folyamatosságának biztosítása érdekében – a fent meghatározott adatokat a vele megbízási jogviszonyban álló másik függő ügynöknek, illetve a függő ügynök további
közvetítőjének átadja. Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán
nem támasztok követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy súlyos
gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.
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Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név** (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1): _________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1): _________________________________________________
Állampolgárság (1): _________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.
* csak természetes személy ügyfél esetén kell választani és megjelölni valamelyik
pontot
**Jogi személy esetén a táblázatba a legalább 25 %‐os tulajdoni résszel
rendelkező tényleges tulajdonos természetes személy adatait kell beírni.
Amennyiben ilyen nincs, a vezető tisztségviselő(k) adatait kell beírni.



Természetes személyként saját magam nevében járok el.*



Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:*

Név **(1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti rendelkezéshez az arra
jogosult személy aláírása szükséges.
A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt. tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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<__________________>

MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)
amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
(Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A
társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek értelmezése,
érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy,
és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági
szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a
választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a választottbíróság határozatai ellen
fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi eljárást
választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):12

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

12

A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!
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Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73
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Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
FATCA NYILATKOZATOK
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(BSZ-15/70 melléklet és BSZ-15/71 melléklet)

TOP PLAYERS / TOP PLAYERS +BEFEKTETÉSI SZÁMLA /módosított/

TOP PLAYERS/TOP PLAYERS+ BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉSHEZ
/______________

Érkeztetés:

______________

/______________

BEFEKTETŐI PROFIL
1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft
> 20 000 000 Ft







Rövid (0 ‐ 1 év)
Hosszú (> 3 év)

Közepes (1 ‐ 3 év)
Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?








Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> 5 év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1







0 Ft – 100 000 Ft
> 500 000 Ft




100 001 Ft – 500 000 Ft
Változó

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:




Munkabér
Egyéb

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1




1 Ft– 1 000 000 Ft

Befektetett eszközök:



> 1 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 5 000 000 Ft

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a
Buda‐Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 416/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:




a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól



elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.

a befektetése típusáról, céljáról

Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása
Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:



Lakossági ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:



Alkalmas



Nem alkalmas

BUDA‐CASH Zrt.



Szakmai ügyfél



Elfogadható partner



Nem megfelelő

Megfelelés tekintetében az ügyfél:



Megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával
kijelentem, hogy a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy
részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban
lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett
eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő
nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐ egy korábban
megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről,
díjról. Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet
sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a
tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez.
Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel
és kifejezetten
hozzájárulok
 rendelkezem
 nem rendelkezem

 nem járulok hozzá
hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.

________________________________________

Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 417/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi előírásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 418/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
TOP PLAYERS/TOP PLAYERS+ BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Érkeztetés: _________ /__________

/______________

KERETSZERZŐDÉS
magyarországi kibocsátású befektetési jegyek adás‐vételére valamint külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírok
adás‐vételének lebonyolítására, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla (továbbá az Ügyfél nyilatkozata alapján tartós befektetési alszámla) vezetésére
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási

.

címpéldány bemutatása szükséges

Név/cégnév1
Leánykori név
Anyja neve
Személyigazolvány/útlevél szám
Születési hely és idő
Cégjegyzékszám
Állandó lakcím/cég székhelye
Levelezési cím
Bankszámlaszám
Adóazonosító jel/adószám
Telefonszám
E‐mail cím
Ügyfél által kért értesítési forma

 Postai úton

 Elektronikusan

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét

Tartós befektetési alszámlát szeretnék
képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
nyitni
áthúzandók. (Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)
(továbbiakban: ”Ügyfél”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐
1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.JELEN KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. A jelen Keretszerződés alapján Társaság egyrészről az Ügyfél megbízása alapján, magyarországi
kibocsátású befektetési jegyek adás‐vételére, valamint másrészről az Ügyfél megbízása alapján
külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírok adásvételének lebonyolítására, illetve az
ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla vezetésére vállal
kötelezettséget az Ügyfél felé a jelen Keretszerződésben meghatározott feltételekkel.
1.2.Társaság a feladatokat szakembereinek legjobb tudása, valamint az Ügyfél igényei szerint és
érdekének megfelelően tartozik ellátni.
2. A MAGYARORSZÁGI
RENDELKEZÉSEK

KIBOCSÁTÁSÚ

BEFEKTETÉSI

JEGYEK

ADÁS‐VÉTELÉRE

VONATKOZÓ

2.1.Befektetési jegyek adás‐vétele
2.1.1.Ügyfél vállalja, hogy a jelen Keretszerződés ügyfél általi aláírását követő 8 napon belül banki
átutalással, a Társaság ERSTE Banknál vezetett (11600006‐00000000‐14561120) számú számlájára
(devizában történő befizetés esetén a Társaság [EUR: 11600006‐00000000‐27103539 (IBAN szám:
HU18 1160 0006 0000 0000 2710 3539) ∙ USD: 11600006‐00000000‐27103498 (IBAN szám: HU58
1160 0006 0000 0000 2710 3498)] számú devizaszámlájára) elhelyezi jelen Keretszerződés
aláírásával egy időben megadott eseti megbízása(i) teljesítéséhez szükséges fedezetet, valamint a
Társaság üzletszabályzatában meghatározott számlanyitási díjat.

2.2.5.Az eseti megbízásnak legalább tartalmaznia kell: az Ügyfél nevét, a Társaságnál vezetett
számla számát vagy ajánlatkor az ajánlat számát, a megbízás irányát (eladás/vétel), a kollektív
befektetési értékpapír megjelölését (nevét és ISIN számát), eladási megbízás esetén a mennyiséget
(darabszám), a magyarországi kibocsátású kollektív befektetési értékpapír devizanemét, vételi
megbízás esetén a rendelkezésre bocsátott fedezet összegét és devizanemét, az ügylet után az
Ügyfél által megfizetendő költségtérítés mértékének meghatározását, keltezést, valamint az
aláírásokat.
2.2.6.Az Ügyfél az eseti vételi vagy eladási megbízás megadásakor limitárat nem határozhat meg, az
eseti megbízás az adott befektetési jegynek a teljesítés napján aktuális árfolyamának megfelelő
áron teljesül (PIACI megbízás).
2.3.A befizetések módja, jutalékok
2.3.1.Az Ügyfél az ügyfélszámlára a további befizetéseket kizárólag a Társaság pénztárába történő
befizetéssel vagy a Társaság (11600006‐00000000‐14561120) számú számlájára (ügyfélszámlájára)
történő átutalással [EUR: 11600006‐00000000‐27103539 (IBAN szám: HU18 1160 0006 0000 0000
2710 3539) ∙ USD: 11600006‐00000000‐27103498 (IBAN szám: HU58 1160 0006 0000 0000 2710
3498)] teljesítheti közleményként hivatkozva ügyfél számlaszámára.
2.3.2.A megvásárolni kívánt befektetési jegyek után a BUDA‐CASH Zrt. üzletszabályzatában
meghatározottaknak megfelelő mértékű eladási jutalék kerül felszámításra.
2.4. Fedezet

2.1.2. A Társaság az Ügyfélszámla megnyitását követően, az Ügyfél ügyfélszámláján jóváírt fedezet
terhére, Ügyfél eseti vételi megbízásának a Társasághoz történő beérkezését követő 5 banki napon
belül jóváírja az Ügyfél értékpapírszámláján az Ügyfél megbízása alapján meghatározott, az általa
megvásárolni kívánt befektetési jegy mennyiséget, amely mennyiség a költségekkel csökkentett
nettó befektetési összeg és a vásárlás napján érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó
eszközérték hányadosának egész részét jelenti. Amennyiben az így megállapításra kerülő
befektetési jegy mennyiség értéke a befektetni kívánt összegnél alacsonyabb, úgy a fennmaradó
összeget a Társaság az Ügyfél ügyfélszámláján tartja nyilván.
2.2. Eseti megbízások megadása, közlése és elfogadása
2.2.1.Társaság nem felel azért, ha a piaci folyamatok nem teszik lehetővé az Ügyfél eseti
megbízásainak teljesítését. Az eseti megbízásból eredő valamennyi kockázat az Ügyfelet terheli.
Vételi eseti megbízás legalább 150.000,‐ Ft összegű befektetés esetén adható.

2.4.1.A Társaság eltérő megállapodás hiányában csak akkor köteles a teljesítést megkezdeni, ha az
Ügyfél biztosította az eseti megbízásának fedezetét.
2.4.2.Eladási megbízás esetén a fedezetet az Ügyfél az ügylet tárgyát képező kollektív befektetési
értékpapírnak az Ügyfél Társaságnál vezetett értékpapír‐, illetve értékpapír letéti számláján történő
korlátozásoktól és akadályoktól mentes (nem zárolt) elhelyezéssel köteles biztosítani.
2.4.3.Az eseti megbízás tartama alatt a Társaság az Ügyfél értékpapírszámláján az eseti megbízás
fedezetét képező teljes értékpapír mennyiséget zárolja.
2.4.4.A Társaság jogosult csak a fedezet mértékéig teljesíteni, s a megbízás fedezetet meghaladó
részének teljesítését függőben tartani mindaddig, amíg a Társaság által megkívánt fedezet nem áll a
Társaság rendelkezésére. A Társaság jogosult meghatározni a fedezethiány miatt függőben tartott
megbízások teljesítésének sorrendjét.

2.2.2.Az eseti bizományosi szerződés esetében az eladás fogalma az Ügyfél szempontjából értendő.
2.5.Az Ügyfél által megfizetésre kerülő díjak és költségtérítések
2.2.3.Társaság jelen keretszerződés megkötésére vonatkozó ajánlattételt kizárólag a függő
ügynökén keresztül fogadja el. A Társaság a befektetési jegyekre vonatkozó vételi vagy eladási eseti
megbízást jelen szerződés mellékletét képező vonatkozó bizományosi szerződés mintájának
megfelelően írásba foglalt szerződés útján fogad el közvetlenül az ügyféltől vagy függő ügynökén
keresztül.
2.2.4.Az eseti megbízást a Társaság részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha jelen Keretszerződés
mellékletét képező Bizományosi szerződés mintájának (4. számú melléklet – vételi bizományosi
szerződés; 5. számú melléklet – eladási bizományosi szerződés) megfelelően írásba foglalt
szerződést Társaság cégszerűen aláírta.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

2.5.1.A jelen Keretszerződés 2. fejezete alapján teljesítésre kerülő vételi és eladási megbízások
teljesítése után a Társaság számára ügyletenként a mindenkor hatályos Díjtételekben
meghatározott eladási jutalék kerül felszámításra.
2.5.2.A jelen Keretszerződéshez kapcsolódóan a mindenkor hatályos Díjtételekben meghatározott
számlavezetési díj kerül felszámításra.
3. A KÜLFÖLDI KIBOCSÁTÁSÚ KOLLEKTÍV
LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

BEFEKTETÉSI

Oldalszám: 419/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÉRTÉKPAPÍROK

ADÁSVÉTELÉNEK

ÜZLETSZABÁLYZAT
3.1. A külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírok adás‐vétele
3.1.1. Ügyfél vállalja, hogy a jelen Keretszerződés aláírását követő 8 napon belül, forintban történő
befektetés esetén a Társaság ERSTE Banknál vezetet (11600006‐00000000‐14561120) számú HUF
számlájára, EUR befektetés esetén banki átutalással a Társaság [EUR: 11600006‐00000000‐
27103539 (IBAN szám: HU18 1160 0006 0000 0000 2710 3539)] számú EUR devizaszámlájára, USD
befektetés esetén banki átutalással a Társaság [USD: 11600006‐00000000‐27103498 (IBAN szám:
HU58 1160 0006 0000 0000 2710 3498)] számú USD devizaszámlájára elhelyezi a jelen
Keretszerződés aláírásával egy időben megadott megbízásai teljesítéséhez szükséges fedezetet,
valamint a Társaság üzletszabályzatában meghatározott számlanyitási díjat. Az átutaláskor
közleményként jelen keretszerződésen szereplő ajánlati sorszámot kell feltüntetni.
3.1.2.Az Ügyfél az ügyfélszámlára további befizetéseket kizárólag a Társaság pénztárába történő
befizetéssel vagy a Társaság ERSTE Banknál vezetet (11600006‐00000000‐14561120) számú HUF
számlájára (ügyfélszámlájára) történő átutalással teljesítheti. Devizában történő befizetéseket az
Ügyfél kizárólag a Társaság 3.1.1. pontban meghatározott devizaszámlájára (ügyfélszámlájára)
történő átutalással teljesíthet. A további ügyfélszámlára történő befizetések esetén az átutaláskor
közleményként az ügyfélszámla számot kell feltüntetni.
3.1.3. A Társaság az Ügyfél ügyfélszámláján jóváírt fedezet terhére az Ügyfél eseti vételi
megbízásának a Társasághoz történő beérkezését követően a 3.2.5. pontban meghatározottak
szerint jóváírja az Ügyfél értékpapírszámláján, az Ügyfél megbízása alapján megvásárolt befektetési
jegyeket.
3.2.Ügyfél nyilatkozatai
3.2.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy befektetői minőségében a külföldi kibocsátású kollektív befektetési
értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatot és üzleti szokásokat ismeri.
3.2.2.Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy jelen Keretszerződésben foglalt rendelkezések alapján a
külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírok megvételére az eseti megbízásait nem a
Társaság nyilvános értékesítésre történő felajánlása, hanem saját üzleti döntése alapján adja meg.
3.2.3.Eseti megbízások megadása, közlése és elfogadása
3.2.3.1.Társaság nem felel azért, ha a piaci folyamatok nem teszik lehetővé az Ügyfél eseti
megbízásainak teljesítését. Az eseti megbízásból eredő valamennyi kockázat az Ügyfelet terheli.
Vételi eseti megbízás legalább 500.000,‐ Ft összegű befektetés esetén adható.

Ezen tranzakciók az érintett eseti megbízás megadásának tárgynapját követő munkanap
kereskedelmi banki napi deviza eladási árfolyamán kerülnek elszámolásra.
3.2.5.2.Vételi megbízás esetén a Társaság az Ügyfél által a vételár fedezetéül biztosított összeget, az
összeg 3.2.5.1. pontban meghatározott átváltását követően haladéktalanul átutalja a külföldi kiboc‐
sátású kollektív befektetési értékpapírokhoz kapcsolódó mindenkori letétkezelési szolgáltatást
végző külföldi banknál vezetett letéti számlájára, mely tranzakció költségei az ügyfelet terhelik.
3.2.5.3.Társaság a vételi megbízást a vételár fedezetéül szolgáló összegnek a külföldi kibocsátású
kollektív befektetési értékpapírokhoz kapcsolódó mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző
külföldi banknál vezetett letéti számláján történő jóváírást követően kísérli meg teljesíteni.
3.2.5.4.Eladási megbízás esetén a Társaság a 10 óráig érkezett megbízásokat tárgynapon kíséreli
meg teljesíteni, az ezen időpontot követően érkezett megbízások teljesítésének megkísérlésére a
következő munkanaptól vállal kötelezettséget.
3.2.5.5.A Társaság mind a vételi, mind az eladási eseti megbízást az adott külföldi kibocsátású
kollektív befektetési értékpapírnak a teljesítés napján aktuális hivatalos vételi, illetve eladási áron
teljesíti.
3.2.5.6.A Társaság az Ügyfelet a jelen Keretszerződés alapján teljesített valamennyi megbízás
teljesítéséről havi egyenlegközlő formájában postai vagy elektronikus úton értesíti.
3.2.5.7.Eladási bizományosi megbízás esetén a külföldi kibocsátású kollektív befektetési
értékpapírok vételárát a Társaság a pénzösszegnek a külföldi kibocsátású kollektív befektetési
értékpapírokhoz kapcsolódó mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző külföldi banktól, belföldi
bankhoz, vagy a KELER Rt.‐hez történő utalást követően, mely tranzakció költségei az ügyfelet
terhelik, a pénzösszeget az Ügyfél ügyfélszámláján abban a devizanemben írja jóvá, amely
devizában a külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapír denominálva van.
3.2.6.Az Ügyfél által megfizetésre kerülő díjak és költségtérítések
3.2.6.1.A jelen Keretszerződés 3. fejezete alapján történő megbízások teljesítése után Ügyfél a
Társaság számára ügyletenként a mindenkor hatályos Díjtételekben meghatározott Euro vagy
ennek megfelelő devizaösszeg költségtérítést fizet.

3.2.3.2.Az eseti bizományosi szerződés esetében az eladás fogalma az Ügyfél szempontjából
értendő.

3.2.6.2.A jelen Keretszerződés 3. fejezete alapján teljesítésre kerülő megbízások alapján az Ügyfél
által megfizetésre kerülő költségtérítés ‐ ami jellemzően a kollektív befektetési értékpapír vételekor
felszámolt szállítási díj (ticket fee) ‐ megfizetésére a Társaság Üzletszabályzatában foglalt, a díjak
megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

3.2.3.3.Társaság a külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírokra vonatkozó vételi eseti és
vételi eladási megbízást közvetlenül az ügyféltől vagy függő ügynökén keresztül, a vonatkozó
szerződés mintájának megfelelően írásba foglalt szerződés útján fogad el.
.

3.2.6.3.A jelen Keretszerződés 3. fejezete alapján teljesítésre kerülő vételi megbízások teljesítése
után Ügyfél a Társaság számára ügyletenként a mindenkor hatályos Díjtételekben meghatározott
eladási jutalék kerül felszámításra.

3.2.3.4.Az eseti megbízást a Társaság részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha jelen Keretszerződés
mellékletét képező Bizományosi szerződés mintájának (4. számú melléklet – vételi bizományosi
szerződés; 5. számú melléklet – eladási bizományosi szerződés) megfelelően írásba foglalt
szerződést Társaság cégszerűen aláírta.

3.2.6.4.A jelen Keretszerződés 3. fejezete alapján teljesítésre kerülő eladási megbízások teljesítése
esetén a Társaság számára ügyletenként a mindenkor hatályos Díjtételekben meghatározott díjak
kerülnek felszámításra.

3.2.3.5.Az eseti megbízásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: az Ügyfél nevét, a
Társaságnál vezetett számla számát vagy ajánlatkor az ajánlat sorszámát, a megbízás irányát
(eladás/vétel), a külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapír megjelölését (név és ISIN
számát), eladási megbízás esetén a mennyiséget (darabszám), a külföldi kibocsátású kollektív
befektetési értékpapír összegét és devizanemét, vételi megbízás esetén a rendelkezésre bocsátott
fedezet devizanemét, az ügylet után az Ügyfél által megfizetendő költségtérítés mértékének
meghatározását, keltezést, aláírásokat.

3.2.6.5.A jelen Keretszerződéshez kapcsolódóan a mindenkor hatályos Díjtételekben meghatározott
számlavezetési díj kerül felszámításra.
3.2.6.6.A jelen Keretszerződés alapján teljesítésre kerülő megbízások esetén a 3.2.6.1. és a 3.2.6.2.
pontokban részletezett tranzakciós költségek az ügyfelet terhelik.
4.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
4.1.Ügyfél‐, és értékpapírszámla vezetése

3.2.3.6.Az Ügyfél az eseti eladási megbízás megadásakor limitárat nem határozhat meg, az eseti
megbízás az adott külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírnak a teljesítés napján
aktuális árfolyamának megfelelő áron teljesül (PIACI megbízás).
3.2.4.Fedezet
3.2.4.1.A Társaság eltérő megállapodás hiányában csak akkor köteles a teljesítést megkezdeni, ha
az Ügyfél biztosította az eseti megbízásának fedezetét. Egy Megbízás csak egyfajta devizanemben
adható meg.
3.2.4.2.Eladási megbízás esetén a fedezetet az Ügyfél az ügylet tárgyát képező külföldi kibocsátású
kollektív befektetési értékpapírnak az Ügyfél Társaságnál vezetett értékpapír‐, illetve értékpapír
letéti számláján történő korlátozásoktól és akadályoktól mentes (nem zárolt) elhelyezéssel köteles
biztosítani.
3.2.4.3.Az eseti megbízás tartama alatt a Társaság az Ügyfél értékpapír‐, illetve értékpapír‐letéti
számláján az eseti megbízás fedezetét képező teljes értékpapír mennyiséget zárolja.
3.2.4.4.A Társaság jogosult csak a fedezet mértékéig teljesíteni, s a megbízás fedezetet meghaladó
részének teljesítését függőben tartani mindaddig, amíg a Társaság által megkívánt fedezet nem áll a
Társaság rendelkezésére. A Társaság jogosult meghatározni a fedezethiány miatt függőben tartott
megbízások teljesítésének sorrendjét.
3.2.5.Teljesítés és elszámolás
3.2.5.1.Az Ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vételi megbízás esetén
(amennyiben ezt a teljesítendő ügyletei, illetve az ehhez kötődő járulékos költségek napi nettó
értéke szükségessé teszi) a Társaság az Ügyfél külön egyedi megbízása nélkül az ügylet fedezetéül
rendelkezésre bocsátott forint, illetve deviza állományait az eladási jutalék levonását követően
a) a külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapír vételárát képező összeg erejéig átváltassa
arra a devizára, amely devizában a megvásárolni kívánt külföldi kibocsátású kollektív befektetési
értékpapír denominálva van;

4.1.1.A Társaság az Ügyfélnek a jelen Keretszerződés alapján befizetett és megvásárolt
pénzeszközeinek és értékpapírjainak analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez kapcsolódó
fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására ügyfélszámlát, és értékpapírszámlát nyit és
vezet. A Társaság e számlákat jelen Keretszerződés 4.3.2. pontban szabályozott visszaküldésével
egyidejűleg nyitja meg Ügyfél számára.
4.1.2.A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő ügyfélszámla olyan korlátozott
rendeltetésű pénzforgalmi számla, amelyen kizárólag a Társaságnak a jelen Keretszerződéshez
kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó
pénzforgalom bonyolítható le. A Társaság az ügyfélszámlán tartja nyilván az Ügyfelet a jelen
Keretszerződés alapján megillető bevételt, és a számláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetést. Az
Ügyfél szabadon rendelkezhet az ügyfélszámla befektetési szolgáltatás vagy értékpapír hozamából,
elidegenítéséből származó összeg felhasználásáról.
4.1.3.A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő értékpapírszámla a dematerializált
értékpapírokról és a hozzá kapcsolódó jogokról az Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A Társaság
kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfélnek a jelen Keretszerződés alapján a tulajdonában levő
értékpapírokat ezen az értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, az Ügyfél rendelkezéseit teljesíti, a
számlán történt változásokról az Ügyfelet jelen Keretszerződésben meghatározott módon értesíti.
Jelen Keretszerződés alapján kiállított számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik
személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja.
4.1.4.Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, vagy kockázatviselő
képessége vonatkozásában változás áll be, arról a Társaságot haladéktalanul értesíti. E
kötelezettségek elmulasztásából eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél
tartozik felelősséggel.
4.1.5.Az Ügyfél a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő számláról pénz‐ és értékpapír‐
forgalmat bonyolíthat, illetve az ügyfélszámlájáról készpénzfelvételt (HUF) eszközölhet. A
készpénzfelvétel a pénztári órák alatt teljesíthető. Amennyiben a kifizetés összeghatára a
Díjtételekben meghatározott mértéket eléri, az Ügyfél köteles azt előző nap 12 óráig a Társaságnak
jelezni. Ellenkező esetben a Társaság a készpénzkifizetést megtagadhatja.

b) a költségtérítés összegének erejéig EUR‐ra vagy USD‐ra váltassa át.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
4.1.6.A Társaság a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő számlákhoz kapcsolódóan
jogosult számlavezetési díjat felszámolni, melynek mértéke a Díjtételekben kerül meghatározásra.
4.1.7.A Társaság az Ügyfelet a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő számlákon történt
terhelésekről és jóváírásokról írásban számlakivonattal értesíti, az ügyfélszámla aktuális
egyenlegéről havi rendszerességgel értesítést küld az ügyfél által megadott postacímre,
elektronikus értesítési mód esetén azt feltölti a Társaság weboldalán keresztül elérhető
Ügyfélkapura (www.budacash.hu/ugyfelkapu). A számlatulajdonos köteles haladéktalanul értesíteni
a Buda‐Cash Brókerház Zrt. központi Back Office csoportját, ha az egyenlegközlő a tárgyhónapot
követő 15‐ig nem érkezett meg a címére. Visszajelzés hiányában a Buda‐Cash Brókerház Zrt. az
egyenlegközlőt kipostázottnak és elfogadottnak tekinti.

4.4.4.Jelen Keretszerződés megszűnése nem jelenti a jelen Keretszerződés alapján megvásárolt
befektetési jegyek feletti rendelkezési jog megszűnését, mely befektetési jegyek felett az Ügyfél a
jelen Keretszerződés megszűnését követően is szabadon rendelkezhet. Jelen Keretszerződés
megszűnésével a 1.1. pontban meghatározott ügyfél‐, és értékpapír számlák (illetve az Ügyfél
nyilatkozata alapján nyitott tartós befektetési alszámla) a Társaságnál vezetett teljes körű
jogosítványokat biztosító ügyfél‐, és értékpapír számlájává (illetve tartós befektetési alszámlává)
alakulnak át, azonban ezen ügyfél‐, és értékpapír számlákról (illetve tartós befektetési alszámláról)
az Ügyfél pénz‐ és értékpapír‐forgalmat kizárólag abban az esetben bonyolíthat, ha jutaléktartozása
a Társaság felé nem áll fenn.
4.5.Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás)

4.1.8.Az Ügyfél tartozása fennállása esetére kijelenti, és egyben tudomásul veszi azt, hogy a
Társaság jogosult minden külön felhatalmazás nélkül a tartozás törlesztésére fordítani az Ügyfél
által a Társaságnál levő ügyfélszámlán szereplő egyéb ügyletek fedezetére nem zárolt bármely
egyéb ‐ értékpapír illetve deviza‐ állományát. Erre tekintettel az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával
igazoltan feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy a Társaság Ügyfél
értékpapír‐, vagy értékpapír‐letéti számlájáról a követelését rendezze.

4.2.Az értékpapír‐ és értékpapír letéti számlára vonatkozó, a külföldi kibocsátású kollektív
befektetési értékpapírokkal kapcsolatos külön rendelkezések
4.2.1.A Társaság a jelen Keretszerződés hatálya alá tartozó vételi megbízások alapján az Ügyfél
számára megvételre kerülő külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírokat a külföldi
kibocsátású kollektív befektetési értékpapírokhoz kapcsolódó mindenkori letétkezelési szolgáltatást
végző külföldi banknál, mint alletéteményesnél őrizteti.
4.2.2 A külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapírokhoz kapcsolódó mindenkori
letétkezelési szolgáltatást végző külföldi banknál, mint alletéteményesnél őriztetett értékpapírokra
a Megbízott kizárólag eladási, valamint a Társaságnál vezetett értékpapír‐, illetve értékpapír‐letéti
számlák közötti átvezetésre adott megbízást teljesít.

4.5.1.Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a
Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft. továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben
hivatkozott befektetési alapok kezelési szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági kikötés
esetén a Vbt. az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a
Társaság a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette
számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen
Szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával
kijelenti, hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
4.5.2.Amennyiben eltérés mutatkozik a Társaság Üzletszabályzata és jelen Keretszerződés valamely
rendelkezése között, úgy e tekintetben jelen Keretszerződés rendelkezései az irányadóak.
4.5.3.Felek tudomásul veszik, hogy jelen Keretszerződés tárgyára vonatkozó bármely jogszabály,
hatósági vagy felügyeleti előírás változása jelen Keretszerződés módosítása nélkül is kihat a Felek
jogaira és kötelezettségeire.
4.6.Egyéb rendelkezések
4.6.1.Ügyfél jelen Keretszerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a Társaság
Üzletszabályzatában foglaltakat.

4.3.A szerződés létrejötte
4.3.1.Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Keretszerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett
ajánlatnak minősül, jelen Keretszerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása.
4.3.2.Társaság tájékoztatja Ügyfelet, hogy a jelen Keretszerződést aláírásával ellátva postai úton
küldi meg Ügyfél számára, annak Ügyfél általi aláírásától számított 30 napon belül.
4.3.3.Társaság kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen Keretszerződés aláírását
megtagadná, úgy az Ügyfél által esetlegesen a Társaság számára befizetett összeget (a
visszaküldéshez köthető esetleges banki vagy postai tranzakciós költségekkel csökkentve) az Ügyfél
számára a számlanyitási adatok között megjelölt bankszámlaszámára átutalással, ennek hiányában
postai úton a Keretszerződés visszaküldésére rendelkezésre álló határidőn belül megfizeti.

4.6.2.Ügyfél igazolja továbbá, hogy a Társaság függő ügynöke megvitatta vele a szokásos piaci
gyakorlattól eltérő, újszerű vagy a Társaság, illetve az Ügyfél felelősségét egyoldalúan meghatározó
rendelkezéseket és azokat az Ügyfél tudomásul vette.
4.6.3.Az Ügyfél jelen Keretszerződés mellékleteként szereplő nyilatkozat aláírásával hozzájárulását
adhatja ahhoz, hogy minden olyan adatot, mely a jelen üzleti kapcsolat tárgyával összefüggésben
áll, a Társaság a közvetítő részére adatkezelési célból továbbítsa, az átfogó és optimális szolgáltatás
érdekében. A nyilatkozat aláírása esetén az Ügyfél a Társaságot az értékpapírtitok betartásának
kötelezettsége alól felmenti az ügyfél‐ és értékpapírszámlája vonatkozásában a függő ügynökkel
szemben. Ezzel összefüggésben az Ügyfél a továbbítási hibákból vagy az adatok hibás
feldolgozásából vagy esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károk miatt nem jogosult igényt
érvényesíteni a Társasággal, illetve a Tanácsadókkal szemben.

4.4.A Keretszerződés hatálya és megszűnése
4.4.1.Jelen Keretszerződést bármelyik szerződő 30 napos hatállyal, rendes felmondással szüntetheti
meg.
4.4.2.A jelen Keretszerződés rendes felmondással nem mondható fel mindaddig, ameddig a jelen
Keretszerződés alapján megvásárolt külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapír az Ügyfél
Társaságnál vezetett értékpapír‐, illetve értékpapír‐letéti számláján j(illetve az Ügyfél nyilatkozata
alapján nyitott tartós befektetési alszámláján) jóvá van írva.
4.4.3.Jelen Keretszerződést bármelyik szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél
megsértette a jelen Keretszerződés és/vagy az egyedi befektetési jegy adásvétele kapcsán fennálló
lényeges kötelezettségét.

4.6.4.Az Ügyfél jelen Keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy befektetései kockázatosak,
és egyáltalán nem garantálható nyereség a befektetési eszközök befektető általi adásvétele során,
sőt a befektetőknek komoly veszteség kockázatával is számolniuk kell. Ez a megállapítás a
befektetési eszközök árának gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű és irányú változására
vonatkozik.
4.6.5.A befektetési szolgáltatóval történő kommunikáció magyar nyelven történik.Ügyfél jelen
szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől tájékoztatást kapott arról, hogy a
Buda-Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda-Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél
igazolja
továbbá,
hogy
rendelkezik
internet
hozzáféréssel.

SZERZŐDÉS
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Ügyfél esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Ügyfél (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen
és időben az alábbi feltételek szerint:
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés
4)
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla
számú ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit
javára/terhére történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos
és vezet évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy
rendelkezés hiányában –, hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája
tartós befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós
javára/terhére történik. A jelen pontban foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
befektetési pénzszámlát tartalmaz.
5)
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a
teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy
befektetési számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul
tartós befektetési számlát nyithat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több
veszi, hogy bizonyos ügyletek esetében a pozíció megnyitását követően, annak
tartós befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós
fenntartáshoz pótlólagos fedezet szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az
befektetési számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért
ügyletkötésekkel kapcsolatban díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak.
a Társaságot felelősség nem terheli.
Figyelemmel arra, hogy pótlólagos befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési
számla nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára
kizárólag az adott tartós befektetési számla megnyitásának az évében van lehetőség,
legkésőbb az adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum
az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési számlája tekintetében ennek figyelembe
kezdő 25,000 forint összeget egyszerre elhelyezze, és az említett összeg ezen
vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban leírtakat is.
határidőre a számlán jóváírásra is kerüljön. A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a
6)
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben
bármely tartós befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn –
4. pontban foglaltak is irányadók. Az adott tartós befektetési számlára történő
befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla megnyitásának évében van
beleértve a tartós befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges
lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós befektetési számlák, valamint
pótlólagos fedezeti követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához
tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás nem lehetséges, ez esetben
rendelt valamennyi tartós befektetési számlájának állománya is fedezetül és
az adott tartós befektetési számla megszűnik.
óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás erejéig az előbb említett számlája (annak
alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési
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kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az óvadékkal és egyéb biztosítékokkal
kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata, és egyedi szerződéseinek
rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott rendelkezések valamennyi
érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak, amennyiben annak
alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak ismeretében tette,
hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a kényszerlikvidálás, az
óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a késedelmi
kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
elfogadott.
7)
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós
befektetési számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy
rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének
meghosszabbítását azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg
eltérően rendelkezzen a futamidő lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával)
kapcsolatban.
8)
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a
befizetés adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás
aláírásával úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön
megszüntetésre és a negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
9)
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles
a tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a
Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a
tartós befektetési számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök
köréről, a Társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési
szolgáltatások köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a
meghosszabbítás és az arra vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről
azzal, hogy a jogszabályi változások és hatósági állásfoglalások alapján változás
következhet be, amelynek következményeiért a Társaság nem tehető felelőssé.
Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet megkötésének előfeltétele
valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek eltérő rendelkezése
hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának alapfeltétele a tartós
befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses szerződés a
megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen szerződés
érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos ügyfélszámla
szerződés fennálljon.
10)
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról,
azok forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási
kötelezettsége áll fenn az adóhatósággal szemben.
11)
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az
ügyfélszámlájának egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a
Társaság jogosult e követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját
megterhelni, és a tartós befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
12)
A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
keretszerződés, valamint az annak 4.5.1 pontjában hivatkozott szabályok az
irányadók.
Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a Társaság
Üzletszabályzatában foglaltakat. Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság
függő ügynökétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
internet hozzáféréssel.
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Jelen Szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a Szerződést egy példányban írják alá, amelyről fénymásolat
készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből
eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési
számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő
jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási
szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban meghatározott
bíróság hatáskörét kötik ki.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti
ki)

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Értékpapírtitok nyilatkozat (1 sz. melléklet)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében személyes adataimat, valamint a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat,
így különösen a teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Buda‐Cash Zrt. (székhely:
1118 Budapest, Ménesi út 22.; Cg. 01‐10‐043344) a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynöke, illetve ennek további közvetítője részére, az átfogó és optimális kiszolgálás céljából
rendelkezésre bocsássa. Felhatalmazom továbbá a Buda‐Cash Zrt‐t, hogy a jelen ajánlatot közvetítő függő ügynökkel fennálló megbízási jogviszonyának megszűnése esetén – a velem való
kapcsolattartás és a részemre történő tanácsadás folyamatosságának biztosítása érdekében – a fent meghatározott adatokat a vele megbízási jogviszonyban álló másik függő ügynöknek,
illetve a függő ügynök további közvetítőjének átadja. Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő
jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán nem támasztok követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító
társasággal szemben. Szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 423/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Dátum

Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (2. sz. melléklet)
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név **(1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.
* csak természetes személy ügyfél esetén kell választani és megjelölni
valamelyik pontot
**Jogi személy esetén a táblázatba a legalább 25 %‐os tulajdoni résszel
rendelkező tényleges tulajdonos természetes személy adatait kell beírni.
Amennyiben ilyen nincs, a vezető tisztségviselő(k) adatait kell beírni.



Természetes személyként saját magam nevében járok el.*



Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:*

Név **(1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (3. sz. melléklet)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása
szükséges.

A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________
Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt. tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további
közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Munkatársi azonosító:_____________________________________

Oldalszám: 424/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Dátum _____________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 425/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
<__________________>

4 sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvény (Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve kiegészítő
szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek
értelmezése, érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó
személy, és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást
választottbírósági szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a
választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a választottbíróság határozatai
ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi
eljárást választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):13

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

13

A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 426/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
TOP PLAYERS/TOP PLAYERS + BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Érkeztetés: __________ /__________

/__________
5. sz. melléklet

VÉTELI BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
magyarországi és külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapír vételére

amely létrejött egyrészről (Ügyfél adatok)

Név/cégnév
Személyigazolvány szám
Állandó lakcím/cég székhely
Megbízó számlaszám/ajánlat sorszáma
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal megvásárolja a következő értékpapírokat.

2.

A szerződés tárgyát képező értékpapírok:

Értékpapír neve

ISIN száma

Értékpapír
devizaneme

Rendelkezésre bocsátott
fedezet (ügylet bruttó értéke)

Fedezet
devizaneme

Megbízás típusa

Eladási
jutalék

Költségtérítés

1.

PIACI MEGBÍZÁS

%

2.

PIACI MEGBÍZÁS

%

3.

PIACI MEGBÍZÁS

%

4.

PIACI MEGBÍZÁS

%

5.

PIACI MEGBÍZÁS

A Vételi megbízás teljesítése Tartós Befektetési Számlán
történjen

Igen

TBSZ számlanyitás éve: ____________
kötelező kitölteni!)

%
(„Igen” válasz esetén

Nem

3.

A megbízás teljesítése esetén a Megbízó köteles a Bizományos számára
a)
a Díjjegyzékben szereplő költségtérítést valamint
b)
az ügylet fedezetéül rendelkezésre bocsátott forint, illetve deviza állomány Díjjegyzékben szereplő díjakat megfizetni.

4.

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton kísérlik meg rendezni Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz
esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla
szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön
megállapodásban meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

5.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között létrejött Keretszerződés magyarországi kibocsátású befektetési jegyek adás‐vételére valamint külföldi
kibocsátású kollektív befektetési értékpapírok adásvételének lebonyolítására, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla (továbbá az
Ügyfél nyilatkozata alapján tartós befektetési alszámla) vezetésére, a Bizományos üzletszabályzata, valamint a Bszt., Tpt., Kbfv. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti
ki)

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása

Oldalszám: 427/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 428/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
TOP PLAYERS/TOP PLAYERS + BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Érkeztetés: __________ /__________

/___________
6. sz. melléklet

ELADÁSI BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
magyarországi és külföldi kibocsátású kollektív befektetési értékpapír eladására

amely létrejött egyrészről (Ügyfél adatok)

Név/cégnév
Személyigazolvány szám
Állandó lakcím/cég székhely
Megbízó számlaszáma
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal eladja a következő értékpapírokat.

2.

A szerződés tárgyát képező értékpapírok:

Kollektív befektetési értékpapír neve

ISIN száma

Devizaneme

Darabszám

Megbízás típusa

1.

PIACI MEGBÍZÁS

2.

PIACI MEGBÍZÁS

3.

PIACI MEGBÍZÁS

4.

PIACI MEGBÍZÁS

5.

PIACI MEGBÍZÁS

3.

A megbízás teljesítése esetén a Megbízó köteles a Bizományos számára
a)
a Díjjegyzékben szereplő költségtérítést valamint
b)
az ügylet fedezetéül rendelkezésre bocsátott forint, illetve deviza állomány Díjjegyzékben szereplő díjakat megfizetni.

4.

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton kísérlik meg rendezni Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz
esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla
szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön
megállapodásban meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

5.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között létrejött Keretszerződés magyarországi kibocsátású befektetési jegyek adás‐vételére valamint külföldi
kibocsátású kollektív befektetési értékpapírok adásvételének lebonyolítására, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla (továbbá az
Ügyfél nyilatkozata alapján tartós befektetési alszámla) vezetésére, a Bizományos üzletszabályzata, valamint a Bszt., Tpt., Kbft. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása
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A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

______________________________

Dátum _____________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

Dátum _____________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
FATCA NYILATKOZATOK

Oldalszám: 430/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
(BSZ-15/72 melléklet)

NYILATKOZAT (ONLINE SZÁMLAIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATBAN)
Alulírott:
Név:
kód:
lakcím:
Adóazonosító:
Kijelentem, hogy az általam az online számlaigénylés keretében a Buda-Cash Zrt. felé megadott
adatok, megtett nyilatkozatok teljeskörűségét és valós voltát leellenőriztem, ezen adatok,
nyilatkozatok az én személyes adataim és nyilatkozataim, azok valósak, helyesek és teljes körűek,
az adatlapon szereplő adataim a valóságnak megfelelnek.
Az adatlapon felsorolt szerződéseket elolvastam, gondosan áttanulmányoztam, értelmeztem, és
kijelentem, hogy azokkal kapcsolatban minden igényelt információt megkaptam a Buda-Cash Zrttől, azok rendelkezéseit részletesen leegyeztettem, azok az akaratommal mindenben egyező
rendelkezéseket tartalmaznak.
Kifejezetten úgy nyilatkozom, hogy a Buda-Cash Zrt. által tartós adathordozókon (telefax,
rögzített telefonhívás, e-mail, sms, Internetes rendszerben, hirdetmények közzétételével megjelenő
értesítések) keresztül történő közlést joghatályos értesítésnek fogadom el.
Jelen dokumentum aláírásával megerősítem a szerződések megkötésére vonatkozó elektronikus
úton korábban megtett jognyilatkozatomat, továbbá az online regisztráció során tett egyéb
nyilatkozataimat is (adatkezelési, részvénykönyv bejegyzési, reklám, marketingcélú küldemény).

Hely, dátum
_______ ________________
alírása

:______________________
ügyfél

Nyilatkozat
A jelen dokumentum aláírásával a Buda-Cash Zrt. kijelenti, hogy a fent hivatkozott,
elektronikusan feltöltött szerződéseket maga is elfogadja, és ezúton is megerősíti a szerződések
megkötésére vonatkozó, elektronikus úton megtett jognyilatkozatát.
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Hely, dátum
_______ ________________

:______________________
BUDA-

CASH Zrt.

(BSZ-15/73 melléklet)

FATCA NYILATKOZATOK
Természetes személyek:
Alulírott……………………………………………………Ügyfél kód:_____________
nyilatkozom arról, hogy rendelkezem
Állampolgársággal az Amerikai Egyesült Államokban*
nem
Állandó lakóhellyel az Amerikai Egyesült Államokban*
nem

igen
igen

Amerikai Egyesült Államokban adóilletőséggel*
igen
nem
Amerika Egyesült Államok adóhatósága által adott adóazonosítóval: …………………………
A BUDA-CASH Zrt. által adott tájékoztatást a 2014.évi XIX. törvényről, a Magyar Kormány és az
Amerikai Egyesült Államok Kormánya által kötött Megállapodás az amerikai állampolgárok
külföldön vezetett számláin jóváírt jövedelmekről szóló adatátadás tárgyában (FATCA
Megállapodás) megkaptam és megismertem.
*Kérem, a megfelelő választ X-el jelölje.
dátum,

aláírás

_______________________________________________________________________________
Alulírott……………………………………………………Ügyfél kód:_____________
nyilatkozom arról, hogy rendelkezem
Állampolgársággal az Amerikai Egyesült Államokban*
nem
Állandó lakóhellyel az Amerikai Egyesült Államokban*
nem
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Amerikai Egyesült Államokban adóilletőséggel*
igen
nem
Amerika Egyesült Államok adóhatósága által adott adóazonosítóval: …………………………
A tájékoztatást a 2014.évi XIX. törvényről, a Magyar Kormány és az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya által kötött Megállapodás az amerikai állampolgárok külföldön vezetett számláin
jóváírt jövedelmekről szóló adatátadás tárgyában (FATCA Megállapodás) megkaptam és
megismertem.
*Kérem, a megfelelő választ X-el jelölje.
dátum,

aláírás

Jogi személyek:
Alulírott……………………………………………………………………………………
Ügyfél kód _____________ képviselője nyilatkozom arról, hogy
1.

Az általam képviselt jogi személyt

Az Amerikai Egyesült Államokban alapították*
igen
nem
Amerikai Egyesült Államok adóhatósága által adott adószám:…………………………
vagy
2.

Az általam képviselt jogi személy tényleges tulajdonosa(i) rendelkeznek

Állampolgársággal az Amerikai Egyesült Államokban*
nem
Állandó lakóhellyel az Amerikai Egyesült Államokban*
nem

igen
igen

Amerikai Egyesült Államokban adóilletőséggel*
igen
nem
Az USA illetőségű tényleges tulajdonos(ok) adatai:
1.

Név:
…………………………………………………………………………
Lakcím
…………………………………………………………………………
Adóazonosító …………………………………………………………………………
2.

Név:
…………………………………………………………………………
Lakcím
…………………………………………………………………………
Adóazonosító …………………………………………………………………………

A jogi személy nevében eljáró nyilatkozata:
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy státusza az árbevétele alapján**
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passzív

aktív

A BUDA-CASH Zrt. által adott tájékoztatást a 2014.évi XIX. törvényről, a Magyar Kormány és az
Amerikai Egyesült Államok Kormánya által kötött Megállapodás az amerikai jogalanyok
külföldön vezetett számláin jóváírt jövedelmekről szóló adatátadás tárgyában (FATCA
Megállapodás) megkaptam és megismertem.
*Kérem, a megfelelő választ X-el jelölje.
**Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany: Az előző naptári évben vagy más megfelelő
jelentéstételi időszakban a Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany bruttó jövedelmének kevesebb, mint
50 százaléka passzív jövedelem és az előző naptári évben vagy más megfelelő beszámolási
időszakban a Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany birtokában lévő vagyon kevesebb, mint 50
százaléka áll olyan eszközökből, amelyek passzív bevételt eredményeznek, vagy azért tartják őket,
hogy passzív bevételt eredményezzenek. (pl. kamat, osztalék, befektetés értékesítése.)
Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany: A „Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany” bármely
olyan Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany, amely nem Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany vagy
forrásadó-levonó külföldi társulás, illetve forrásadó-levonó külföldi trust az Egyesült Államok
Pénzügyminisztériumának vonatkozó Rendeletei szerint.
dátum

aláírás

Alulírott……………………………………………………………………………………
Ügyfél kód _____________ képviselője nyilatkozom arról, hogy
1.

Az általam képviselt jogi személyt

Az Amerikai Egyesült Államokban alapították*
igen
nem
Amerikai Egyesült Államok adóhatósága által adott adószám:…………………………
vagy
2.

Az általam képviselt jogi személy tényleges tulajdonosa(i) rendelkeznek

Állampolgársággal az Amerikai Egyesült Államokban*
nem
Állandó lakóhellyel az Amerikai Egyesült Államokban*
nem

igen
igen

Amerikai Egyesült Államokban adóilletőséggel*
igen
nem
Az USA illetőségű tényleges tulajdonos(ok) adatai:
1.

Név:
…………………………………………………………………………
Lakcím
…………………………………………………………………………
Adóazonosító …………………………………………………………………………
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2.

Név:
…………………………………………………………………………
Lakcím
…………………………………………………………………………
Adóazonosító …………………………………………………………………………

A jogi személy nevében eljáró nyilatkozata:
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy státusza az árbevétele alapján**
aktív
passzív
A tájékoztatást a 2014.évi XIX. törvényről, a Magyar Kormány és az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya által kötött Megállapodás az amerikai jogalanyok külföldön vezetett számláin jóváírt
jövedelmekről szóló adatátadás tárgyában (FATCA Megállapodás) megkaptam és megismertem.
*Kérem, a megfelelő választ X-el jelölje.
**Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany: Az előző naptári évben vagy más megfelelő
jelentéstételi időszakban a Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany bruttó jövedelmének kevesebb, mint
50 százaléka passzív jövedelem és az előző naptári évben vagy más megfelelő beszámolási
időszakban a Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany birtokában lévő vagyon kevesebb, mint 50
százaléka áll olyan eszközökből, amelyek passzív bevételt eredményeznek, vagy azért tartják őket,
hogy passzív bevételt eredményezzenek. (pl. kamat, osztalék, befektetés értékesítése.)
Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany: A „Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany” bármely
olyan Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany, amely nem Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany vagy
forrásadó-levonó külföldi társulás, illetve forrásadó-levonó külföldi trust az Egyesült Államok
Pénzügyminisztériumának vonatkozó Rendeletei szerint.
dátum

Azonosító: BSZ-15
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(BSZ-15/74 melléklet)

POLE POSITION BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS

POLE POSTION BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉSHEZ

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________
BEFEKTETŐI PROFIL

1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft
> 20 000 000 Ft







Rövid (0 ‐ 1 év)
Hosszú (> 3 év)

Közepes (1 ‐ 3 év)
Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?








Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1







0 Ft – 100 000 Ft
> 500 000 Ft




100 001 Ft – 500 000 Ft
Változó

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:




Munkabér
Egyéb

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1




1 Ft– 1 000 000 Ft

Befektetett eszközök:



> 1 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 5 000 000 Ft

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a
Buda‐Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt. által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:
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a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól



elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.

a befektetése típusáról, céljáról

Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása
Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:



Lakossági ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:



Alkalmas



Nem alkalmas

BUDA‐CASH Zrt.



Szakmai ügyfél



Elfogadható partner



Nem megfelelő

Megfelelés tekintetében az ügyfél:



Megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával
kijelentem, hogy a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy
részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban
lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett
eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő
nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐ egy korábban
megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről,
díjról. Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet
sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a
tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez.
Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel
és kifejezetten
hozzájárulok
 rendelkezem
 nem rendelkezem

 nem járulok hozzá
hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.

________________________________________

Ügyfél aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi előírásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
POLE POSITION BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________

KERETSZERZŐDÉS
részvények, kötvények és strukturált kötvények adás-vételének lebonyolítására, valamint
az ezekhez kapcsolódó ügyfél-, értékpapír- és értékpapír-letéti számla (továbbá az Ügyfél nyilatkozata alapján tartós befektetési alszámla)
vezetésére
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)
1 Nem természetes személy ügyfelek esetében az
ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási címpéldány bemutatása szükséges.
Név/cégnév1
Leánykori név
Anyja neve
Személyigazolvány/útlevél
szám
Születési hely és idő
Cégjegyzékszám
Állandó lakcím/cég székhelye
Levelezési cím
Bankszámlaszám
Adóazonosító jel/adószám
Telefonszám
E-mail cím
Ügyfél által kért értesítési
 Postai úton

forma
Elektronikusan
Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a
Tartós befektetési alszámát szerződés részét képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szeretnék nyitni
szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók. (Csak természetes személy Ügyfél
esetén jelölhető!)
(továbbiakban: ”Ügyfél”), másrészről a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest,
Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01-10-043344; Adószám: 12249312-1-43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a
továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
aláírásával egy időben megadott eseti megbízása(i) teljesítéséhez
1.JELEN KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA
szükséges fedezetet, valamint a Társaság üzletszabályzatában
1.1. A jelen Keretszerződés alapján Társaság egyrészről az
meghatározott számlanyitási díjat, de legalább 100.000,- Ft
Ügyfél megbízása alapján, részvények, kötvények és strukturált
összeget.
kötvények (a továbbiakban: Pénzügyi Eszközök) adásvételének
2.1.2.A Társaság az Ügyfélszámla megnyitását követően, az
lebonyolítására (ideértve a jegyzési eljárás során való
Ügyfél ügyfélszámláján jóváírt fedezet terhére, Ügyfél eseti
tevékenységet is), illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél-,
vételi megbízásának a Társasághoz történő beérkezését követő 5
értékpapír- és értékpapír-letéti számla vezetésére vállal
banki napon belül jóváírja az Ügyfél értékpapírszámláján az
kötelezettséget az Ügyfél felé a jelen Keretszerződésben
Ügyfél megbízása alapján meghatározott, az általa megvásárolni
meghatározott feltételekkel. Az Ügyfél kijelenti, hogy
kívánt Pénzügyi Eszköz mennyiséget, amely mennyiség a
szándékában áll részvényeket többek között jegyzési eljárás
költségekkel csökkentett nettó befektetési összeg és a vásárlás
során is megszerezni.
napján érvényes egy Pénzügyi Eszközre jutó nettó eszközérték
1.2.Társaság a feladatokat szakembereinek legjobb tudása,
hányadosának egész részét jelenti. Amennyiben az így
valamint az Ügyfél igényei szerint és érdekének megfelelően
megállapításra kerülő Pénzügyi Eszköz mennyiség értéke a
tartozik ellátni.
befektetni kívánt összegnél alacsonyabb, úgy a fennmaradó
2. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ADÁS-VÉTELÉRE
összeget a Társaság az Ügyfél ügyfélszámláján tartja nyilván.
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
2.1.Pénzügyi Eszközök adás-vétele
2.2.Eseti megbízások megadása, közlése és elfogadása
2.1.1.Ügyfél vállalja, hogy a jelen Keretszerződés ügyfél általi
aláírását követő 8 napon belül banki átutalással, a Társaság
ERSTE Banknál vezetett (11600006-00000000-14561120)
számú számlájára (devizában történő befizetés esetén a Társaság
[EUR: 11600006-00000000-27103539 (IBAN szám: HU18 1160
0006 0000 0000 2710 3539) · USD: 11600006-0000000027103498 (IBAN szám: HU58 1160 0006 0000 0000 2710
3498)] számú devizaszámlájára) elhelyezi jelen Keretszerződés
Azonosító: BSZ-15
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2.2.1.Társaság nem felel azért, ha a piaci folyamatok nem teszik
lehetővé az Ügyfél eseti megbízásainak teljesítését. Az eseti
megbízásból eredő valamennyi kockázat az Ügyfelet terheli.
Vételi eseti megbízás legalább 150.000,- Ft összegű befektetés
esetén adható.
2.2.2.Az eseti bizományosi szerződés esetében az eladás fogalma
az Ügyfél szempontjából értendő.
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2.2.3.Társaság jelen keretszerződés megkötésére vonatkozó
ajánlattételt kizárólag a függő ügynökén keresztül fogadja el. A
Társaság a Pénzügyi Eszközre vonatkozó vételi vagy eladási
eseti megbízást jelen szerződés mellékletét képező vonatkozó
bizományosi szerződés mintájának megfelelően írásba foglalt
szerződés útján fogad el közvetlenül az ügyféltől vagy függő
ügynökén keresztül.
2.2.4.Az eseti megbízást a Társaság részéről elfogadottnak kell
tekinteni, ha jelen Keretszerződés mellékletét képező
Bizományosi szerződés mintájának (5. számú melléklet – vételi
bizományosi szerződés; 6. számú melléklet – eladási
bizományosi szerződés) megfelelően írásba foglalt szerződést
Társaság cégszerűen aláírta.
2.2.5.Az eseti megbízásnak legalább tartalmaznia kell: az Ügyfél
nevét, a Társaságnál vezetett számla számát vagy ajánlatkor az
ajánlat számát, a megbízás irányát (eladás/vétel), a Pénzügyi
Eszköz megjelölését (nevét és ISIN számát), eladási megbízás
esetén a mennyiséget (darabszám), a Pénzügyi Eszköz
devizanemét, vételi megbízás esetén a rendelkezésre bocsátott
fedezet összegét és devizanemét, az ügylet után az Ügyfél által
megfizetendő költségtérítés mértékének meghatározását,
keltezést, valamint az aláírásokat.
2.2.6. Az Ügyfél az eseti vételi vagy eladási megbízás
megadásakor limitárat nem határozhat meg, az eseti megbízás az
adott Pénzügyi Eszköznek a teljesítés napján aktuális
árfolyamának megfelelő áron teljesül (PIACI megbízás).
2.3. A befizetések módja, jutalékok
2.3.1.Az Ügyfél az ügyfélszámlára a további befizetéseket
kizárólag a Társaság pénztárába történő befizetéssel vagy a
Társaság (11600006-00000000-14561120) számú számlájára
(ügyfélszámlájára) történő átutalással [EUR: 1160000600000000-27103539 (IBAN szám: HU18 1160 0006 0000 0000
2710 3539) · USD: 11600006-00000000-27103498 (IBAN
szám: HU58 1160 0006 0000 0000 2710 3498)] teljesítheti
közleményként hivatkozva ügyfél számlaszámára.
2.3.2. A megvásárolni kívánt Pénzügyi Eszköz után a BUDACASH Zrt. üzletszabályzatában meghatározottaknak megfelelő
mértékű eladási jutalék kerül felszámításra.
2.4.Fedezet
2.4.1.A Társaság eltérő megállapodás hiányában csak akkor
köteles a teljesítést megkezdeni, ha az Ügyfél biztosította az
eseti megbízásának fedezetét.
2.4.2.Eladási megbízás esetén a fedezetet az Ügyfél az ügylet
tárgyát képező Pénzügyi Eszköznek az Ügyfél Társaságnál
vezetett értékpapír-, illetve értékpapír letéti számláján történő
korlátozásoktól és akadályoktól mentes (nem zárolt)
elhelyezéssel köteles biztosítani.
2.4.3.Az eseti megbízás tartama alatt a Társaság az Ügyfél
értékpapírszámláján az eseti megbízás fedezetét képező teljes
Pénzügyi Eszköz mennyiséget zárolja.
2.4.4.A Társaság jogosult csak a fedezet mértékéig teljesíteni, s a
megbízás fedezetet meghaladó részének teljesítését függőben
tartani mindaddig, amíg a Társaság által megkívánt fedezet nem
áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság jogosult meghatározni
a fedezethiány miatt függőben tartott megbízások teljesítésének
sorrendjét.
Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

2.5.Az Ügyfél által megfizetésre kerülő díjak és költségtérítések
2.5.1.A jelen Keretszerződés 2. fejezete alapján teljesítésre
kerülő vételi és eladási megbízások teljesítése után a Társaság
számára ügyletenként a mindenkor hatályos Díjtételekben
meghatározott eladási jutalék kerül felszámításra.
2.5.2.A jelen Keretszerződéshez kapcsolódóan a mindenkor
hatályos Díjtételekben meghatározott számlavezetési díj kerül
felszámításra.
3.Az
ÜGYFÉL
NYILATKOZATAI
KIBOCSÁTÁSÚ
PÉNZÜGYI
VONATKOZÁSÁBAN

KÜLFÖLDI
ESZKÖZÖK

3.1.1.Az Ügyfél kijelenti, hogy befektetői minőségében a
külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz kapcsolódó kockázatot
és üzleti szokásokat ismeri.
3.1.2.Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy jelen Keretszerződésben
foglalt rendelkezések alapján a külföldi kibocsátású Pénzügyi
Eszköz megvételére az eseti megbízásait nem a Társaság
nyilvános értékesítésre történő felajánlása, hanem saját üzleti
döntése alapján adja meg.
3.1.3.Az Ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy vételi megbízás esetén (amennyiben ezt a
teljesítendő ügyletei, illetve az ehhez kötődő járulékos költségek
napi nettó értéke szükségessé teszi) a Társaság az Ügyfél külön
egyedi megbízása nélkül az ügylet fedezetéül rendelkezésre
bocsátott forint, illetve deviza állományait az eladási jutalék
levonását követően
a)a külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköz vételárát képező
összeg erejéig átváltassa arra a devizára, amely devizában a
megvásárolni kívánt külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköz
denominálva van;
b)a költségtérítés összegének erejéig EUR-ra vagy USD-ra
váltassa át.
Ezen tranzakciók az érintett eseti megbízás megadásának
tárgynapját követő munkanap kereskedelmi banki napi deviza
eladási árfolyamán kerülnek elszámolásra.
3.1.4.Vételi megbízás esetén a Társaság az Ügyfél által a vételár
fedezetéül biztosított összeget, az összeg 3.1.3. pontban
meghatározott átváltását követően haladéktalanul átutalja a
külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz kapcsolódó
mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző külföldi banknál
vezetett letéti számlájára, amely tranzakció költségei az ügyfelet
terhelik.
3.1.5.Társaság a vételi megbízást a vételár fedezetéül szolgáló
összegnek a külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz
kapcsolódó mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző külföldi
banknál vezetett letéti számláján történő jóváírást követően
kísérli meg teljesíteni.
3.1.6.Külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköz Eladási megbízás
esetén a Társaság a 10 óráig érkezett megbízásokat tárgynapon
kíséreli meg teljesíteni, az ezen időpontot követően érkezett
megbízások teljesítésének megkísérlésére a következő
munkanaptól vállal kötelezettséget.
3.1.7.A Társaság mind a vételi, mind az eladási eseti megbízást
az adott külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköznek a teljesítés
napján aktuális hivatalos vételi, illetve eladási áron teljesíti.
3.1.8.Eladási bizományosi megbízás esetén a külföldi
kibocsátású Pénzügyi Eszköz vételárát a Társaság a
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pénzösszegnek a külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz
kapcsolódó mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző külföldi
banktól, belföldi bankhoz, vagy a KELER Rt.-hez történő utalást
követően, mely tranzakció költségei az ügyfelet terhelik, a
pénzösszeget az Ügyfél ügyfélszámláján abban a devizanemben
írja jóvá, amely devizában a külföldi kibocsátású Pénzügyi
Eszköz denominálva van.
3.1.9.Külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközre vonatkozó
megbízások teljesítése után az Ügyfél a Társaság számára
ügyletenként a mindenkor hatályos Díjtételekben meghatározott
Euro vagy ennek megfelelő deviza¬összeg költségtérítést fizet.
4.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
4.1.Ügyfél-, és értékpapírszámla vezetése
4.1.1.A Társaság az Ügyfélnek a jelen Keretszerződés alapján
befizetett
pénzeszközeinek
és
megvásárolt
Pénzügyi
Eszközeinek analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez
kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
ügyfélszámlát, és értékpapírszámlát nyit és vezet. A Társaság e
számlákat jelen Keretszerződés 4.3.3. pontban szabályozott
visszaküldésével egyidejűleg nyitja meg Ügyfél számára.
4.1.2.A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő
ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi
számla, amelyen kizárólag a Társaságnak a jelen
Keretszerződéshez
kapcsolódó
befektetési
szolgáltatási
tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó pénzforgalom
bonyolítható le. A Társaság az ügyfélszámlán tartja nyilván az
Ügyfelet a jelen Keretszerződés alapján megillető bevételt, és a
számláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetést, ideértve a
Pénzügyi Eszköz jegyzési eljárás során való ellenértékének
megfizetését is. Az Ügyfél szabadon rendelkezhet az
ügyfélszámla befektetési szolgáltatás vagy értékpapír
hozamából, elidegenítéséből származó összeg felhasználásáról.
4.1.3.A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő
értékpapírszámla a dematerializált értékpapírokról és a hozzá
kapcsolódó jogokról az Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A
Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfélnek a jelen
Keretszerződés alapján a tulajdonában levő Pénzügyi
Eszközöket ezen az értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, az
Ügyfél rendelkezéseit teljesíti, a számlán történt változásokról az
Ügyfelet jelen Keretszerződésben meghatározott módon értesíti.
Jelen Keretszerződés alapján kiállított számlakivonat a Pénzügyi
Eszköz tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás
időpontjára vonatkozóan igazolja.
4.1.4.Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban
változás áll be, vagy kockázatviselő képessége vonatkozásában
változás áll be, arról a Társaságot haladéktalanul értesíti. E
kötelezettségek elmulasztásából eredő, jelen szerződés
tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel.
4.1.5.Az Ügyfél a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra
kerülő számláról pénz- és értékpapír-forgalmat bonyolíthat,
illetve az ügyfélszámlájáról készpénzfelvételt (HUF)
eszközölhet, továbbá az ügyfélszámlája terhére Pénzügyi Eszköz
jegyzésére szolgáló összeg átutalására – külön írásbeli
nyilatkozattal – megbízást adhat a Társaságnak. A
készpénzfelvétel a pénztári órák alatt teljesíthető. Amennyiben a
kifizetés összeghatára a Díjtételekben meghatározott mértéket
eléri, az Ügyfél köteles azt előző nap 12 óráig a Társaságnak
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jelezni. Ellenkező esetben a Társaság a készpénzkifizetést
megtagadhatja.
4.1.6.A Társaság a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra
kerülő számlákhoz kapcsolódóan jogosult számlavezetési díjat
felszámolni, amelynek mértéke a Díjtételekben kerül
meghatározásra.
4.1.7.A Társaság az Ügyfelet a jelen Keretszerződés alapján
teljesített valamennyi megbízás teljesítéséről havi egyenlegközlő
formájában postai vagy elektronikus úton értesíti.
4.1.8.A Társaság az Ügyfelet a jelen Keretszerződés alapján
megnyitásra kerülő számlákon történt terhelésekről és
jóváírásokról írásban számlakivonattal értesíti, az ügyfélszámla
aktuális egyenlegéről havi rendszerességgel értesítést küld az
ügyfél által megadott postacímre. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Buda-Cash Brókerház Zrt. központi
Back Office csoportját, ha az egyenlegközlő a tárgyhónapot
követő 15-ig nem érkezett meg a címére. Visszajelzés hiányában
a Buda-Cash Brókerház Zrt. az egyenlegközlőt kipostázottnak és
elfogadottnak tekinti.
4.1.9.Az Ügyfél tartozása fennállása esetére kijelenti, és egyben
tudomásul veszi azt, hogy a Társaság jogosult minden külön
felhatalmazás nélkül a tartozás törlesztésére fordítani az Ügyfél
által a Társaságnál levő ügyfélszámlán szereplő egyéb ügyletek
fedezetére nem zárolt bármely egyéb - értékpapír illetve devizaállományát. Erre tekintettel az Ügyfél a jelen szerződés
aláírásával igazoltan feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését
adja ahhoz, hogy a Társaság Ügyfél értékpapír-, vagy értékpapírletéti számlájáról a követelését rendezze.
4.2.Az értékpapír- és értékpapír letéti számlára vonatkozó, a
külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos külön
rendelkezések
4.2.1.A Társaság a jelen Keretszerződés hatálya alá tartozó vételi
megbízások alapján az Ügyfél számára megvételre kerülő
külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközöket a külföldi kibocsátású
Pénzügyi Eszközhöz kapcsolódó mindenkori letétkezelési
szolgáltatást végző külföldi banknál, mint alletéteményesnél
őrizteti.
4.2.2.A külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz kapcsolódó
mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző külföldi banknál,
mint alletéteményesnél őriztetett értékpapírokra a Megbízott
kizárólag eladási, valamint a Társaságnál vezetett értékpapír-,
illetve értékpapír-letéti számlák közötti átvezetésre adott
megbízást teljesít.
4.3.A szerződés létrejötte
4.3.1.Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Keretszerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül,
jelen Keretszerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság
általi aláírása.
4.3.2.Társaság
tájékoztatja
Ügyfelet,
hogy
a
jelen
Keretszerződést aláírásával ellátva postai úton küldi meg Ügyfél
számára, annak Ügyfél általi aláírásától számított 30 napon
belül.
4.3.3.Társaság kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen
Keretszerződés aláírását megtagadná, úgy az Ügyfél által
esetlegesen a Társaság számára befizetett összeget (a
visszaküldéshez köthető esetleges banki vagy postai tranzakciós
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költségekkel csökkentve) az Ügyfél számára a számlanyitási
adatok között megjelölt bankszámlaszámára átutalással, ennek
hiányában postai úton a Keretszerződés visszaküldésére
rendelkezésre álló határidőn belül megfizeti.
4.4.A Keretszerződés hatálya és megszűnése
4.4.1.Jelen Keretszerződést bármelyik szerződő 30 napos
hatállyal, rendes felmondással szüntetheti meg.
4.4.2.A jelen Keretszerződés rendes felmondással nem
mondható fel mindaddig, ameddig a jelen Keretszerződés
alapján megvásárolt külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköz az
Ügyfél Társaságnál vezetett értékpapír-, illetve értékpapír-letéti
számláján (illetve az Ügyfél nyilatkozata alapján nyitott tartós
befektetési alszámláján) jóvá van írva.
4.4.3.Jelen Keretszerződést bármelyik szerződő fél azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a másik fél megsértette a jelen
Keretszerződés és/vagy az egyedi Pénzügyi Eszköz adásvétele
kapcsán fennálló lényeges kötelezettségét.
4.4.4.Jelen Keretszerződés megszűnése nem jelenti a jelen
Keretszerződés alapján megvásárolt Pénzügyi Eszköz feletti
rendelkezési jog megszűnését, amely Pénzügyi Eszköz felett az
Ügyfél a jelen Keretszerződés megszűnését követően is
szabadon rendelkezhet. Jelen Keretszerződés megszűnésével a
1.1. pontban meghatározott ügyfél-, és értékpapír számlák
(illetve az Ügyfél nyilatkozata alapján nyitott tartós befektetési
alszámla) a Társaságnál vezetett teljes körű jogosítványokat
biztosító ügyfél-, és értékpapír számlájává (illetve tartós
befektetési alszámlává) alakulnak át, azonban ezen ügyfél-, és
értékpapír számlákról (illetve tartós befektetési alszámláról) az
Ügyfél pénz- és értékpapír-forgalmat kizárólag abban az esetben
bonyolíthat, ha jutaléktartozása a Társaság felé nem áll fenn.
4.5.Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás)
4.5.1.Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben
Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a
Kbft. továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen
Szerződésben hivatkozott Pénzügyi Eszközök mindenkor
hatályos kibocsátási tájékoztatójában foglaltak, továbbá
választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók. Az Ügyfél
kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a
Társaság
a
www.budacash.hu
honlapon,
valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy
üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit –
ideértve a jelen Szerződés tartalmát, illetve feltételeit is –,
valamint a Keretszerződés alapján vásárolható Pénzügyi
Eszközök kibocsátási tájékoztatóját megismerje. Az Ügyfél a
jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket
megismerte és elfogadja.

4.5.2.Amennyiben
eltérés
mutatkozik
a
Társaság
Üzletszabályzata és jelen Keretszerződés valamely rendelkezése
között, úgy e tekintetben jelen Keretszerződés rendelkezései az
irányadóak.
4.5.3.Felek tudomásul veszik, hogy jelen Keretszerződés
tárgyára vonatkozó bármely jogszabály, hatósági vagy
felügyeleti előírás változása jelen Keretszerződés módosítása
nélkül is kihat a Felek jogaira és kötelezettségeire.
4.6.Egyéb rendelkezések
4.6.1.Ügyfél jelen Keretszerződés aláírásával igazolja, hogy
elolvasta és megértette a Társaság Üzletszabályzatában
foglaltakat. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Keretszerződés alapján
megvásárolandó egyedi Pénzügyi Eszköz kibocsátási
tájékoztatóját
az
egyedi
tranzakciót
megelőzően
áttanulmányozza, megismeri. Ügyfél kijelenti, hogy ismeri a
részvényjegyzési eljárás szabályait, az azzal kapcsolatos
esetleges kockázatokat maga viseli.
4.6.2.Ügyfél igazolja továbbá, hogy a Társaság függő ügynöke
megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű vagy
a Társaság, illetve az Ügyfél felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket és azokat az Ügyfél tudomásul vette.
4.6.3.Az Ügyfél jelen Keretszerződés mellékleteként szereplő
nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy
minden olyan adatot, amely a jelen üzleti kapcsolat tárgyával
összefüggésben áll, a Társaság a közvetítő részére adatkezelési
célból továbbítsa, az átfogó és optimális szolgáltatás érdekében.
A nyilatkozat aláírása esetén az Ügyfél a Társaságot az
értékpapírtitok betartásának kötelezettsége alól felmenti az
ügyfél- és értékpapírszámlája vonatkozásában a függő
ügynökkel szemben. Ezzel összefüggésben az Ügyfél a
továbbítási hibákból vagy az adatok hibás feldolgozásából vagy
esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károk miatt nem
jogosult igényt érvényesíteni a Társasággal, illetve a
Tanácsadókkal szemben.
4.6.4.Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen
Keretszerződés alapján vásárolandó Pénzügyi Eszközök magas
kockázatúak és egyáltalán nem garantálható nyereség a Pénzügyi
Eszközök befektető általi adásvétele során, sőt az Ügyfélnek
komoly veszteség kockázatával is számolnia kell. Ez a
megállapítás a Pénzügyi Eszközök árának gyors és előre
kiszámíthatatlan mértékű és irányú változására vonatkozik.
4.6.5.Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a
Társaság függő ügynökétől tájékoztatást kapott arról, hogy a
Buda-Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda-Cash Zrt. honlapján
elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy
rendelkezik
internet
hozzáféréssel.

SZERZŐDÉS
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Ügyfél esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Ügyfél (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen
és időben az alábbi feltételek szerint:
befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós befektetési pénzszámlát
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés
tartalmaz.
hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy
jelen szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent
megjelölt számú ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós
tartós befektetési számlát nyithat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több
befektetési számlákat nyit és vezet évenkénti elkülönítéssel, a jelen
tartós befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós
szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós befektetési számla egy tartós
befektetési számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért
a Társaságot felelősség nem terheli.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 443/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési
számla nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára
legkésőbb az adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum
kezdő 25.000,‐ forint összeget egyszerre elhelyezze, és az említett összeg ezen
határidőre a számlán jóváírásra is kerüljön. A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a
4. pontban foglaltak is irányadók. Az adott tartós befektetési számlára történő
befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla megnyitásának évében van
lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós befektetési számlák, valamint
tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás nem lehetséges, ez esetben
az adott tartós befektetési számla megszűnik.
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla
javára/terhére történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos
rendelkezés hiányában –, hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája
javára/terhére történik. A jelen pontban foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a
teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós
befektetési számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul
veszi, hogy bizonyos ügyletek esetében a pozíció megnyitását követően, annak
fenntartáshoz pótlólagos fedezet szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az
ügyletkötésekkel kapcsolatban díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak.
Figyelemmel arra, hogy pótlólagos befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására
kizárólag az adott tartós befektetési számla megnyitásának az évében van lehetőség,
az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési számlája tekintetében ennek figyelembe
vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban leírtakat is.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben
bármely tartós befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn –
beleértve a tartós befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges
pótlólagos fedezeti követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához
rendelt valamennyi tartós befektetési számlájának állománya is fedezetül és
óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás erejéig az előbb említett számlája (annak
alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési
kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az óvadékkal és egyéb biztosítékokkal
kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata, és egyedi szerződéseinek
rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott rendelkezések valamennyi
érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak, amennyiben annak
alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak ismeretében tette,
hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a kényszerlikvidálás, az
óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a késedelmi
kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
elfogadott.
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós
befektetési számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy
rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének
meghosszabbítását azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg
eltérően rendelkezzen a futamidő lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával)
kapcsolatban.
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a
befizetés adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás
aláírásával úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön
megszüntetésre és a negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles
a tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a
Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a
tartós befektetési számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök
köréről, a Társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési
szolgáltatások köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a
meghosszabbítás és az arra vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről
azzal, hogy a jogszabályi változások és hatósági állásfoglalások alapján változás
következhet be, amelynek következményeiért a Társaság nem tehető felelőssé.
Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet megkötésének előfeltétele
valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek eltérő rendelkezése
hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának alapfeltétele a tartós
befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses szerződés a
megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen szerződés
érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos ügyfélszámla
szerződés fennálljon.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról,
azok forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási
kötelezettsége áll fenn az állami adóhatósággal szemben.
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az
ügyfélszámlájának egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a
Társaság jogosult e követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját
megterhelni, és a tartós befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
keretszerződés, valamint az annak 4.5.1 pontjában hivatkozott szabályok az
irányadók.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a Társaság
Üzletszabályzatában foglaltakat. Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság
függő ügynökétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
internet hozzáféréssel.
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ÜZLETSZABÁLYZAT

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a Szerződést egy példányban írják alá, amelyről fénymásolat készül és
amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a
Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben
kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata
szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban meghatározott bíróság
hatáskörét kötik ki.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Értékpapírtitok nyilatkozat (1 sz. melléklet)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő személyes adataimat, a teljesített tranzakció(k)ra
vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Társaság jelen ajánlatot továbbító függő ügynök és közvetítő részére az
átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsátja. Értékpapírszámlámra vonatkozóan felhatalmazom a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐t (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.;
Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43), hogy a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat az érintett közvetítő felé átadja. Kijelentem, hogy
ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán nem támasztok követeléseket a
Tárasággal és az érintett közvetítővel szemben. Szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Dátum

Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (2. sz. melléklet)
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név (1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________



Természetes személyként saját magam nevében járok el.



Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

Név (1):
Leánykori név (1):
Anyja neve (1):
Szül. hely és idő (1):
Állampolgárság (1):
Lakcím (1):
Szig/útlevél szám (1):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Dátum
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.
_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (3. sz. melléklet)
Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása szükséges.

Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_______________________________

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt. tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A Bszt.
115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt vehet igénybe,
azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT

POLE POSITION BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________
4. sz. melléklet

VÉTELI BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
magyarországi és külföldi kibocsátású részvények, kötvények és strukturált kötvények vételére

amely létrejött egyrészről (Ügyfél adatok)

Név/cégnév
Személyigazolvány szám
Állandó lakcím/cég székhely
Megbízó számlaszám/ajánlat sorszáma
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal megvásárolja a következő értékpapírokat.

2.

A szerződés tárgyát képező értékpapírok:

Pénzügyi Eszköz neve

ISIN száma

Értékpapír
devizaneme

Rendelkezésre bocsátott
fedezet (ügylet bruttó értéke)

Fedezet
devizaneme

Megbízás típusa

Eladási jutalék

1.

PIACI MEGBÍZÁS

%

2.

PIACI MEGBÍZÁS

%

3.

PIACI MEGBÍZÁS

%

4.

PIACI MEGBÍZÁS

%

5.

PIACI MEGBÍZÁS

%

Költségtérítés

3.

A megbízás teljesítése esetén a Megbízó köteles a Bizományos számára
a)
a Díjjegyzékben szereplő költségtérítést valamint
b)
az ügylet fedezetéül rendelkezésre bocsátott forint, illetve deviza állomány Díjjegyzékben szereplő díjakat megfizetni.

4.

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton kísérlik meg rendezni Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen
megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen
megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban,
saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban
meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

5.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között létrejött Keretszerződés részvények, kötvények és strukturált kötvények adás‐vételének lebonyolítására
valamint az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla (továbbá az Ügyfél nyilatkozata alapján tartós befektetési alszámla) vezetésére, a Bizományos
üzletszabályzata, valamint a Bszt., Tpt., Kbfv. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

6.

Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen vételi bizományosi szerződés megkötését megelőzően megismerte a2. pontban megjelölt Pénzügyi Eszközök hatályos kibocsátási tájékoztatóit,
jelen megbízást a teljes terjedelmű kibocsátási tájékoztató ismeretében tette meg, továbbá a kibocsátási tájékoztatókban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása
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A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A függő
ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt
vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 448/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

POLE POSITION BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________
5. sz. melléklet

ELADÁSI BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
magyarországi és külföldi kibocsátású részvények, kötvények és strukturált kötvények eladására

amely létrejött egyrészről (Ügyfél adatok)

Név/cégnév
Személyigazolvány szám
Állandó lakcím/cég székhely
Megbízó számlaszáma
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal eladja a következő értékpapírokat.

2.

A szerződés tárgyát képező értékpapírok:

Pénzügyi Eszköz neve

ISIN száma

Devizaneme

Darabszám

Megbízás típusa

1.

PIACI MEGBÍZÁS

2.

PIACI MEGBÍZÁS

3.

PIACI MEGBÍZÁS

4.

PIACI MEGBÍZÁS

5.

PIACI MEGBÍZÁS

3.

A megbízás teljesítése esetén a Megbízó köteles a Bizományos számára
a.
a Díjjegyzékben szereplő költségtérítést valamint
b.
az ügylet fedezetéül rendelkezésre bocsátott forint, illetve deviza állomány Díjjegyzékben szereplő díjakat megfizetni.

4.

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton kísérlik meg rendezni Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen
megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen
megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban,
saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban
meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

5.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között létrejött Keretszerződés részvények, kötvények és strukturált kötvények adás‐vételének lebonyolítására,
valamint az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla (továbbá az Ügyfél nyilatkozata alapján tartós befektetési alszámla) vezetésére, a Bizományos
üzletszabályzata, valamint a Bszt., Tpt., Kbft. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása

Oldalszám: 449/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A Társaság
nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. A függő
ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt
vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/59
BSZ-15/73

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
MEGÁLLAPODÁS JOGVITÁK RENDEZÉSÉRE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ÜGYFÉL
ESETÉN)
FATCA NYILATKOZATOK

Oldalszám: 450/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
(BSZ-15/75 melléklet)

POLE POSITION+ BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS

POLE POSTION + BEFEKTETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉSHEZ

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________
BEFEKTETŐI PROFIL

1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek

Oldalszám: 451/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft
> 20 000 000 Ft







Rövid (0 ‐ 1 év)
Hosszú (> 3 év)

Közepes (1 ‐ 3 év)
Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?








Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1







0 Ft – 100 000 Ft
> 500 000 Ft




100 001 Ft – 500 000 Ft
Változó

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:




Munkabér
Egyéb

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1




1 Ft– 1 000 000 Ft

Befektetett eszközök:



> 1 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 5 000 000 Ft

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a
Buda‐Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt. által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 452/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT



a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól



elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.

a befektetése típusáról, céljáról

Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása
Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:



Lakossági ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:



Alkalmas



Nem alkalmas

BUDA‐CASH Zrt.



Szakmai ügyfél



Elfogadható partner



Nem megfelelő

Megfelelés tekintetében az ügyfél:



Megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával
kijelentem, hogy a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy
részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban
lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett
eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő
nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐ egy korábban
megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről,
díjról. Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet
sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a
tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez.
Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel
és kifejezetten
hozzájárulok
 rendelkezem
 nem rendelkezem

 nem járulok hozzá
hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.

________________________________________

Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 453/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi előírásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
POLE POSITION + BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________

KERETSZERZŐDÉS
részvények, kötvények és strukturált kötvények adás-vételének lebonyolítására, valamint
az ezekhez kapcsolódó ügyfél-, értékpapír- és értékpapír-letéti számla (továbbá az Ügyfél nyilatkozata alapján tartós befektetési alszámla)
vezetésére
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)
1 Nem természetes személy ügyfelek esetében az
ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási címpéldány bemutatása szükséges.
Név/cégnév
Leánykori név
Anyja neve
Személyigazolvány/útlevél
szám
Születési hely és idő
Cégjegyzékszám
Állandó lakcím/cég székhelye
Levelezési cím
Bankszámlaszám
Adóazonosító jel/adószám
Telefonszám
E-mail cím
Ügyfél által kért értesítési
 Postai úton

forma
Elektronikusan
Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a
Tartós befektetési alszámát szerződés részét képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szeretnék nyitni
szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók. (Csak természetes személy Ügyfél
esetén jelölhető!)
(továbbiakban: ”Ügyfél”), másrészről a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest,
Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01-10-043344; Adószám: 12249312-1-43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a
továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
[EUR: 11600006-00000000-27103539 (IBAN szám: HU18 1160
1.JELEN KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA
0006 0000 0000 2710 3539) · USD: 11600006-0000000027103498 (IBAN szám: HU58 1160 0006 0000 0000 2710
1.1. A jelen Keretszerződés alapján Társaság egyrészről az
3498)] számú devizaszámlájára) elhelyezi jelen Keretszerződés
Ügyfél megbízása alapján, részvények, kötvények és strukturált
aláírásával egy időben megadott eseti megbízása(i) teljesítéséhez
kötvények (a továbbiakban: Pénzügyi Eszközök) adásvételének
szükséges fedezetet, valamint a Társaság üzletszabályzatában
lebonyolítására (ideértve a jegyzési eljárás során való
meghatározott számlanyitási díjat, de legalább 100.000,- Ft
tevékenységet is), illetve az ezekhez kapcsolódó ügyfél-,
összeget.
értékpapír- és értékpapír-letéti számla vezetésére vállal
2.1.2.A Társaság az Ügyfélszámla megnyitását követően, az
kötelezettséget az Ügyfél felé a jelen Keretszerződésben
Ügyfél ügyfélszámláján jóváírt fedezet terhére, Ügyfél eseti
meghatározott feltételekkel. Az Ügyfél kijelenti, hogy
vételi megbízásának a Társasághoz történő beérkezését követő 5
szándékában áll részvényeket többek között jegyzési eljárás
banki napon belül jóváírja az Ügyfél értékpapírszámláján az
során is megszerezni.
Ügyfél megbízása alapján meghatározott, az általa megvásárolni
1.2.Társaság a feladatokat szakembereinek legjobb tudása,
kívánt Pénzügyi Eszköz mennyiséget, amely mennyiség a
valamint az Ügyfél igényei szerint és érdekének megfelelően
költségekkel csökkentett nettó befektetési összeg és a vásárlás
tartozik ellátni.
napján érvényes egy Pénzügyi Eszközre jutó nettó eszközérték
hányadosának egész részét jelenti. Amennyiben az így
2. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ADÁS-VÉTELÉRE
megállapításra kerülő Pénzügyi Eszköz mennyiség értéke a
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
befektetni kívánt összegnél alacsonyabb, úgy a fennmaradó
összeget a Társaság az Ügyfél ügyfélszámláján tartja nyilván.
2.1.Pénzügyi Eszközök adás-vétele
2.1.1.Ügyfél vállalja, hogy a jelen Keretszerződés ügyfél általi
aláírását követő 8 napon belül banki átutalással, a Társaság
ERSTE Banknál vezetett (11600006-00000000-14561120)
számú számlájára (devizában történő befizetés esetén a Társaság
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2.2.Eseti megbízások megadása, közlése és elfogadása
2.2.1.Társaság nem felel azért, ha a piaci folyamatok nem teszik
lehetővé az Ügyfél eseti megbízásainak teljesítését. Az eseti
megbízásból eredő valamennyi kockázat az Ügyfelet terheli.
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Vételi eseti megbízás legalább 150.000,- Ft összegű befektetés
esetén adható.
2.2.2.Az eseti bizományosi szerződés esetében az eladás fogalma
az Ügyfél szempontjából értendő.
2.2.3.Társaság jelen keretszerződés megkötésére vonatkozó
ajánlattételt kizárólag a függő ügynökén keresztül fogadja el. A
Társaság a Pénzügyi Eszközre vonatkozó vételi vagy eladási
eseti megbízást jelen szerződés mellékletét képező vonatkozó
bizományosi szerződés mintájának megfelelően írásba foglalt
szerződés útján fogad el közvetlenül az ügyféltől vagy függő
ügynökén keresztül.
2.2.4.Az eseti megbízást a Társaság részéről elfogadottnak kell
tekinteni, ha jelen Keretszerződés mellékletét képező
Bizományosi szerződés mintájának (5. számú melléklet – vételi
bizományosi szerződés; 6. számú melléklet – eladási
bizományosi szerződés) megfelelően írásba foglalt szerződést
Társaság cégszerűen aláírta.
2.2.5.Az eseti megbízásnak legalább tartalmaznia kell: az Ügyfél
nevét, a Társaságnál vezetett számla számát vagy ajánlatkor az
ajánlat számát, a megbízás irányát (eladás/vétel), a Pénzügyi
Eszköz megjelölését (nevét és ISIN számát), eladási megbízás
esetén a mennyiséget (darabszám), a Pénzügyi Eszköz
devizanemét, vételi megbízás esetén a rendelkezésre bocsátott
fedezet összegét és devizanemét, az ügylet után az Ügyfél által
megfizetendő költségtérítés mértékének meghatározását,
keltezést, valamint az aláírásokat.
2.2.6.Az Ügyfél az eseti vételi vagy eladási megbízás
megadásakor limitárat nem határozhat meg, az eseti megbízás az
adott Pénzügyi Eszköznek a teljesítés napján aktuális
árfolyamának megfelelő áron teljesül (PIACI megbízás).
2.3.A befizetések módja, jutalékok
2.3.1.Az Ügyfél az ügyfélszámlára a további befizetéseket
kizárólag a Társaság pénztárába történő befizetéssel vagy a
Társaság (11600006-00000000-14561120) számú számlájára
(ügyfélszámlájára) történő átutalással [EUR: 1160000600000000-27103539 (IBAN szám: HU18 1160 0006 0000 0000
2710 3539) · USD: 11600006-00000000-27103498 (IBAN
szám: HU58 1160 0006 0000 0000 2710 3498)] teljesítheti
közleményként hivatkozva ügyfél számlaszámára.
2.3.2.A megvásárolni kívánt Pénzügyi Eszköz után a BUDACASH Zrt. üzletszabályzatában meghatározottaknak megfelelő
mértékű eladási jutalék kerül felszámításra.
2.4.Fedezet
2.4.1.A Társaság eltérő megállapodás hiányában csak akkor
köteles a teljesítést megkezdeni, ha az Ügyfél biztosította az
eseti megbízásának fedezetét.
2.4.2.Eladási megbízás esetén a fedezetet az Ügyfél az ügylet
tárgyát képező Pénzügyi Eszköznek az Ügyfél Társaságnál
vezetett értékpapír-, illetve értékpapír letéti számláján történő
korlátozásoktól és akadályoktól mentes (nem zárolt)
elhelyezéssel köteles biztosítani.
2.4.3.Az eseti megbízás tartama alatt a Társaság az Ügyfél
értékpapírszámláján az eseti megbízás fedezetét képező teljes
Pénzügyi Eszköz mennyiséget zárolja.
2.4.4.A Társaság jogosult csak a fedezet mértékéig teljesíteni, s a
megbízás fedezetet meghaladó részének teljesítését függőben
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tartani mindaddig, amíg a Társaság által megkívánt fedezet nem
áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság jogosult meghatározni
a fedezethiány miatt függőben tartott megbízások teljesítésének
sorrendjét.
2.5.Az Ügyfél által megfizetésre kerülő díjak és költségtérítések
2.5.1.A jelen Keretszerződés 2. fejezete alapján teljesítésre
kerülő vételi és eladási megbízások teljesítése után a Társaság
számára ügyletenként a mindenkor hatályos Díjtételekben
meghatározott eladási jutalék kerül felszámításra.
2.5.2.A jelen Keretszerződéshez kapcsolódóan a mindenkor
hatályos Díjtételekben meghatározott számlavezetési díj kerül
felszámításra.
3.Az
ÜGYFÉL
NYILATKOZATAI
KIBOCSÁTÁSÚ
PÉNZÜGYI
VONATKOZÁSÁBAN

KÜLFÖLDI
ESZKÖZÖK

3.1.1.Az Ügyfél kijelenti, hogy befektetői minőségében a
külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz kapcsolódó kockázatot
és üzleti szokásokat ismeri.
3.1.2.Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy jelen Keretszerződésben
foglalt rendelkezések alapján a külföldi kibocsátású Pénzügyi
Eszköz megvételére az eseti megbízásait nem a Társaság
nyilvános értékesítésre történő felajánlása, hanem saját üzleti
döntése alapján adja meg.
3.1.3.Az Ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy vételi megbízás esetén (amennyiben ezt a
teljesítendő ügyletei, illetve az ehhez kötődő járulékos költségek
napi nettó értéke szükségessé teszi) a Társaság az Ügyfél külön
egyedi megbízása nélkül az ügylet fedezetéül rendelkezésre
bocsátott forint, illetve deviza állományait az eladási jutalék
levonását követően
a) a külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköz vételárát képező
összeg erejéig átváltassa arra a devizára, amely devizában a
megvásárolni kívánt külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköz
denominálva van;
b) a költségtérítés összegének erejéig EUR-ra vagy USD-ra
váltassa át.
Ezen tranzakciók az érintett eseti megbízás megadásának
tárgynapját követő munkanap kereskedelmi banki napi deviza
eladási árfolyamán kerülnek elszámolásra.
3.1.4.Vételi megbízás esetén a Társaság az Ügyfél által a vételár
fedezetéül biztosított összeget, az összeg 3.1.3. pontban
meghatározott átváltását követően haladéktalanul átutalja a
külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz kapcsolódó
mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző külföldi banknál
vezetett letéti számlájára, amely tranzakció költségei az ügyfelet
terhelik.
3.1.5.Társaság a vételi megbízást a vételár fedezetéül szolgáló
összegnek a külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz
kapcsolódó mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző külföldi
banknál vezetett letéti számláján történő jóváírást követően
kísérli meg teljesíteni.
3.1.6.Külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköz Eladási megbízás
esetén a Társaság a 10 óráig érkezett megbízásokat tárgynapon
kíséreli meg teljesíteni, az ezen időpontot követően érkezett
megbízások teljesítésének megkísérlésére a következő
munkanaptól vállal kötelezettséget.
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3.1.7.A Társaság mind a vételi, mind az eladási eseti megbízást
az adott külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköznek a teljesítés
napján aktuális hivatalos vételi, illetve eladási áron teljesíti.
3.1.8.Eladási bizományosi megbízás esetén a külföldi
kibocsátású Pénzügyi Eszköz vételárát a Társaság a
pénzösszegnek a külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz
kapcsolódó mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző külföldi
banktól, belföldi bankhoz, vagy a KELER Rt.-hez történő utalást
követően, mely tranzakció költségei az ügyfelet terhelik, a
pénzösszeget az Ügyfél ügyfélszámláján abban a devizanemben
írja jóvá, amely devizában a külföldi kibocsátású Pénzügyi
Eszköz denominálva van.
3.1.9.Külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközre vonatkozó
megbízások teljesítése után az Ügyfél a Társaság számára
ügyletenként a mindenkor hatályos Díjtételekben meghatározott
Euro vagy ennek megfelelő deviza¬összeg költségtérítést fizet.
4.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
4.1.Ügyfél-, és értékpapírszámla vezetése
4.1.1.A Társaság az Ügyfélnek a jelen Keretszerződés alapján
befizetett
pénzeszközeinek
és
megvásárolt
Pénzügyi
Eszközeinek analitikus nyilvántartására, befektetési ügyleteihez
kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
ügyfélszámlát, és értékpapírszámlát nyit és vezet. A Társaság e
számlákat jelen Keretszerződés 4.3.3. pontban szabályozott
visszaküldésével egyidejűleg nyitja meg Ügyfél számára.
4.1.2.A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő
ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi
számla, amelyen kizárólag a Társaságnak a jelen
Keretszerződéshez
kapcsolódó
befektetési
szolgáltatási
tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó pénzforgalom
bonyolítható le. A Társaság az ügyfélszámlán tartja nyilván az
Ügyfelet a jelen Keretszerződés alapján megillető bevételt, és a
számláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetést, ideértve a
Pénzügyi Eszköz jegyzési eljárás során való ellenértékének
megfizetését is. Az Ügyfél szabadon rendelkezhet az
ügyfélszámla befektetési szolgáltatás vagy értékpapír
hozamából, elidegenítéséből származó összeg felhasználásáról.
4.1.3.A jelen Keretszerződés alapján megnyitásra kerülő
értékpapírszámla a dematerializált értékpapírokról és a hozzá
kapcsolódó jogokról az Ügyfél javára vezetett nyilvántartás. A
Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfélnek a jelen
Keretszerződés alapján a tulajdonában levő Pénzügyi
Eszközöket ezen az értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, az
Ügyfél rendelkezéseit teljesíti, a számlán történt változásokról az
Ügyfelet jelen Keretszerződésben meghatározott módon értesíti.
Jelen Keretszerződés alapján kiállított számlakivonat a Pénzügyi
Eszköz tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás
időpontjára vonatkozóan igazolja.
4.1.4.Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban
változás áll be, vagy kockázatviselő képessége vonatkozásában
változás áll be, arról a Társaságot haladéktalanul értesíti. E
kötelezettségek elmulasztásából eredő, jelen szerződés
tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel.
4.1.5.Az Ügyfél a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra
kerülő számláról pénz- és értékpapír-forgalmat bonyolíthat,
illetve az ügyfélszámlájáról készpénzfelvételt (HUF)
eszközölhet, továbbá az ügyfélszámlája terhére Pénzügyi Eszköz
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jegyzésére szolgáló összeg átutalására – külön írásbeli
nyilatkozattal – megbízást adhat a Társaságnak. A
készpénzfelvétel a pénztári órák alatt teljesíthető. Amennyiben a
kifizetés összeghatára a Díjtételekben meghatározott mértéket
eléri, az Ügyfél köteles azt előző nap 12 óráig a Társaságnak
jelezni. Ellenkező esetben a Társaság a készpénzkifizetést
megtagadhatja.
4.1.6.A Társaság a jelen Keretszerződés alapján megnyitásra
kerülő számlákhoz kapcsolódóan jogosult számlavezetési díjat
felszámolni, amelynek mértéke a Díjtételekben kerül
meghatározásra.
4.1.7.A Társaság az Ügyfelet a jelen Keretszerződés alapján
teljesített valamennyi megbízás teljesítéséről havi egyenlegközlő
formájában postai vagy elektronikus úton értesíti.
4.1.8.A Társaság az Ügyfelet a jelen Keretszerződés alapján
megnyitásra kerülő számlákon történt terhelésekről és
jóváírásokról írásban számlakivonattal értesíti, az ügyfélszámla
aktuális egyenlegéről havi rendszerességgel értesítést küld az
ügyfél által megadott postacímre. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Buda-Cash Brókerház Zrt. központi
Back Office csoportját, ha az egyenlegközlő a tárgyhónapot
követő 15-ig nem érkezett meg a címére. Visszajelzés hiányában
a Buda-Cash Brókerház Zrt. az egyenlegközlőt kipostázottnak és
elfogadottnak tekinti.
4.1.9.Az Ügyfél tartozása fennállása esetére kijelenti, és egyben
tudomásul veszi azt, hogy a Társaság jogosult minden külön
felhatalmazás nélkül a tartozás törlesztésére fordítani az Ügyfél
által a Társaságnál levő ügyfélszámlán szereplő egyéb ügyletek
fedezetére nem zárolt bármely egyéb - értékpapír illetve devizaállományát. Erre tekintettel az Ügyfél a jelen szerződés
aláírásával igazoltan feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését
adja ahhoz, hogy a Társaság Ügyfél értékpapír-, vagy értékpapírletéti számlájáról a követelését rendezze.
4.2.Az értékpapír- és értékpapír letéti számlára vonatkozó, a
külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos külön
rendelkezések
4.2.1.A Társaság a jelen Keretszerződés hatálya alá tartozó vételi
megbízások alapján az Ügyfél számára megvételre kerülő
külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközöket a külföldi kibocsátású
Pénzügyi Eszközhöz kapcsolódó mindenkori letétkezelési
szolgáltatást végző külföldi banknál, mint alletéteményesnél
őrizteti.
4.2.2.A külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszközhöz kapcsolódó
mindenkori letétkezelési szolgáltatást végző külföldi banknál,
mint alletéteményesnél őriztetett értékpapírokra a Megbízott
kizárólag eladási, valamint a Társaságnál vezetett értékpapír-,
illetve értékpapír-letéti számlák közötti átvezetésre adott
megbízást teljesít.
4.3.A szerződés létrejötte
4.3.1.Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Keretszerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül,
jelen Keretszerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság
általi aláírása.
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4.3.2.Társaság
tájékoztatja
Ügyfelet,
hogy
a
jelen
Keretszerződést aláírásával ellátva postai úton küldi meg Ügyfél
számára, annak Ügyfél általi aláírásától számított 30 napon
belül.
4.3.3.Társaság kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen
Keretszerződés aláírását megtagadná, úgy az Ügyfél által
esetlegesen a Társaság számára befizetett összeget (a
visszaküldéshez köthető esetleges banki vagy postai tranzakciós
költségekkel csökkentve) az Ügyfél számára a számlanyitási
adatok között megjelölt bankszámlaszámára átutalással, ennek
hiányában postai úton a Keretszerződés visszaküldésére
rendelkezésre álló határidőn belül megfizeti.

jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket
megismerte és elfogadja.
4.5.2.Amennyiben
eltérés
mutatkozik
a
Társaság
Üzletszabályzata és jelen Keretszerződés valamely rendelkezése
között, úgy e tekintetben jelen Keretszerződés rendelkezései az
irányadóak.
4.5.3.Felek tudomásul veszik, hogy jelen Keretszerződés
tárgyára vonatkozó bármely jogszabály, hatósági vagy
felügyeleti előírás változása jelen Keretszerződés módosítása
nélkül is kihat a Felek jogaira és kötelezettségeire.

4.4.A Keretszerződés hatálya és megszűnése

4.6.1.Ügyfél jelen Keretszerződés aláírásával igazolja, hogy
elolvasta és megértette a Társaság Üzletszabályzatában
foglaltakat. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Keretszerződés alapján
megvásárolandó egyedi Pénzügyi Eszköz kibocsátási
tájékoztatóját
az
egyedi
tranzakciót
megelőzően
áttanulmányozza, megismeri. Ügyfél kijelenti, hogy ismeri a
részvényjegyzési eljárás szabályait, az azzal kapcsolatos
esetleges kockázatokat maga viseli.
4.6.2.Ügyfél igazolja továbbá, hogy a Társaság függő ügynöke
megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű vagy
a Társaság, illetve az Ügyfél felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket és azokat az Ügyfél tudomásul vette.
4.6.3.Az Ügyfél jelen Keretszerződés mellékleteként szereplő
nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy
minden olyan adatot, amely a jelen üzleti kapcsolat tárgyával
összefüggésben áll, a Társaság a közvetítő részére adatkezelési
célból továbbítsa, az átfogó és optimális szolgáltatás érdekében.
A nyilatkozat aláírása esetén az Ügyfél a Társaságot az
értékpapírtitok betartásának kötelezettsége alól felmenti az
ügyfél- és értékpapírszámlája vonatkozásában a függő
ügynökkel szemben. Ezzel összefüggésben az Ügyfél a
továbbítási hibákból vagy az adatok hibás feldolgozásából vagy
esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károk miatt nem
jogosult igényt érvényesíteni a Társasággal, illetve a
Tanácsadókkal szemben.
4.6.4.Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen
Keretszerződés alapján vásárolandó Pénzügyi Eszközök magas
kockázatúak és egyáltalán nem garantálható nyereség a Pénzügyi
Eszközök befektető általi adásvétele során, sőt az Ügyfélnek
komoly veszteség kockázatával is számolnia kell. Ez a
megállapítás a Pénzügyi Eszközök árának gyors és előre
kiszámíthatatlan mértékű és irányú változására vonatkozik.
4.6.5.Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a
Társaság függő ügynökétől tájékoztatást kapott arról, hogy a
Buda-Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda-Cash Zrt. honlapján
elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy
rendelkezik internet hozzáféréssel.

4.4.1.Jelen Keretszerződést bármelyik szerződő 30 napos
hatállyal, rendes felmondással szüntetheti meg.
4.4.2.A jelen Keretszerződés rendes felmondással nem
mondható fel mindaddig, ameddig a jelen Keretszerződés
alapján megvásárolt külföldi kibocsátású Pénzügyi Eszköz az
Ügyfél Társaságnál vezetett értékpapír-, illetve értékpapír-letéti
számláján (illetve az Ügyfél nyilatkozata alapján nyitott tartós
befektetési alszámláján) jóvá van írva.
4.4.3.Jelen Keretszerződést bármelyik szerződő fél azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a másik fél megsértette a jelen
Keretszerződés és/vagy az egyedi Pénzügyi Eszköz adásvétele
kapcsán fennálló lényeges kötelezettségét.
4.4.4.Jelen Keretszerződés megszűnése nem jelenti a jelen
Keretszerződés alapján megvásárolt Pénzügyi Eszköz feletti
rendelkezési jog megszűnését, amely Pénzügyi Eszköz felett az
Ügyfél a jelen Keretszerződés megszűnését követően is
szabadon rendelkezhet. Jelen Keretszerződés megszűnésével a
1.1. pontban meghatározott ügyfél-, és értékpapír számlák
(illetve az Ügyfél nyilatkozata alapján nyitott tartós befektetési
alszámla) a Társaságnál vezetett teljes körű jogosítványokat
biztosító ügyfél-, és értékpapír számlájává (illetve tartós
befektetési alszámlává) alakulnak át, azonban ezen ügyfél-, és
értékpapír számlákról (illetve tartós befektetési alszámláról) az
Ügyfél pénz- és értékpapír-forgalmat kizárólag abban az esetben
bonyolíthat, ha jutaléktartozása a Társaság felé nem áll fenn.
4.5.Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás)
4.5.1.Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben
Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a
Kbft. továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen
Szerződésben hivatkozott Pénzügyi Eszközök mindenkor
hatályos kibocsátási tájékoztatójában foglaltak, továbbá
választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók. Az Ügyfél
kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a
Társaság
a
www.budacash.hu
honlapon,
valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy
üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit –
ideértve a jelen Szerződés tartalmát, illetve feltételeit is –,
valamint a Keretszerződés alapján vásárolható Pénzügyi
Eszközök kibocsátási tájékoztatóját megismerje. Az Ügyfél a

4.6.Egyéb rendelkezések

SZERZŐDÉS
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Ügyfél esetén)
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amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Ügyfél (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118
Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen
és időben az alábbi feltételek szerint:
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés
Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet megkötésének előfeltétele
hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen
valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek eltérő rendelkezése
szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt
hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának alapfeltétele a tartós
befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses szerződés a
számú ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit
megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen szerződés
és vezet évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy
érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos ügyfélszámla
tartós befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós
szerződés fennálljon.
befektetési pénzszámlát tartalmaz.
10)
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról,
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy
azok forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási
tartós befektetési számlát nyithat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több
kötelezettsége áll fenn az állami adóhatósággal szemben.
tartós befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós
11)
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az
befektetési számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért
ügyfélszámlájának egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a
a Társaságot felelősség nem terheli.
Társaság jogosult e követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési
megterhelni, és a tartós befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
számla nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára
legkésőbb az adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum
12)
A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
kezdő 25.000,‐ forint összeget egyszerre elhelyezze, és az említett összeg ezen
keretszerződés, valamint az annak 4.5.1 pontjában hivatkozott szabályok az
határidőre a számlán jóváírásra is kerüljön. A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a
irányadók.
4. pontban foglaltak is irányadók. Az adott tartós befektetési számlára történő
Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a Társaság
befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla megnyitásának évében van
Üzletszabályzatában foglaltakat. Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság
lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós befektetési számlák, valamint
függő ügynökétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás nem lehetséges, ez esetben
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
az adott tartós befektetési számla megszűnik.
internet hozzáféréssel.
4)
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla
javára/terhére történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos
rendelkezés hiányában –, hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája
javára/terhére történik. A jelen pontban foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
5)
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a
teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós
befektetési számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul
veszi, hogy bizonyos ügyletek esetében a pozíció megnyitását követően, annak
fenntartáshoz pótlólagos fedezet szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az
ügyletkötésekkel kapcsolatban díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak.
Figyelemmel arra, hogy pótlólagos befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására
kizárólag az adott tartós befektetési számla megnyitásának az évében van lehetőség,
az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési számlája tekintetében ennek figyelembe
vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban leírtakat is.
6)
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben
bármely tartós befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn –
beleértve a tartós befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges
pótlólagos fedezeti követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához
rendelt valamennyi tartós befektetési számlájának állománya is fedezetül és
óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás erejéig az előbb említett számlája (annak
alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési
kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az óvadékkal és egyéb biztosítékokkal
kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata, és egyedi szerződéseinek
rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott rendelkezések valamennyi
érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak, amennyiben annak
alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak ismeretében tette,
hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a kényszerlikvidálás, az
óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a késedelmi
kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
elfogadott.
7)
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós
befektetési számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy
rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének
meghosszabbítását azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg
eltérően rendelkezzen a futamidő lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával)
kapcsolatban.
8)
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a
befizetés adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás
aláírásával úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön
megszüntetésre és a negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
9)
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles
a tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a
Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a
tartós befektetési számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök
köréről, a Társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési
szolgáltatások köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a
meghosszabbítás és az arra vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről
azzal, hogy a jogszabályi változások és hatósági állásfoglalások alapján változás
következhet be, amelynek következményeiért a Társaság nem tehető felelőssé.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 459/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a Szerződést egy példányban írják alá,
amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya
tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen
Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen
megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban
meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt
tölti ki)

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása

Oldalszám: 460/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Értékpapírtitok nyilatkozat (1 sz. melléklet)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő személyes adataimat, a
teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Társaság jelen
ajánlatot továbbító függő ügynök és közvetítő részére az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsátja. Értékpapírszámlámra vonatkozóan
felhatalmazom a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐t (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43), hogy a jelen üzleti
kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat az érintett közvetítő felé átadja. Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás
adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán nem támasztok követeléseket a Tárasággal és az érintett
közvetítővel szemben. Szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 461/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (2. sz. melléklet)

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________

Természetes személyként saját magam nevében járok el.



Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében
járok el:
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________
Dátum

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok
bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat
és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (3. sz. melléklet)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti rendelkezéshez az arra jogosult személy
aláírása szükséges.

A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________
Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt.
tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további
közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Munkatársi azonosító:_____________________________________

Oldalszám: 462/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

Dátum _____________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 463/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

POLE POSITION + BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Érkeztetés: ______________

/______________ /______________
4. sz. melléklet

VÉTELI BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
magyarországi és külföldi kibocsátású részvények, kötvények és strukturált kötvények vételére

amely létrejött egyrészről (Ügyfél adatok)

Név/cégnév
Személyigazolvány szám
Állandó lakcím/cég székhely
Megbízó számlaszám/ajánlat
sorszáma
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal megvásárolja a következő értékpapírokat.
2.A szerződés tárgyát képező értékpapírok:

Pénzügyi Eszköz
neve

ISIN száma

Értékpapír
devizaneme

Rendelkezésre
bocsátott fedezet (ügylet
bruttó értéke)

Fedezet
devizaneme

Megbízás
típusa
PIACI
MEGBÍZÁS
PIACI
MEGBÍZÁS
PIACI
MEGBÍZÁS
PIACI
MEGBÍZÁS
PIACI
MEGBÍZÁS

1.
2.
3.
4.
5.

Eladási
jutalék

Költségtérítés
%
%
%
%
%

3.A megbízás teljesítése esetén a Megbízó köteles a Bizományos számára
a)a Díjjegyzékben szereplő költségtérítést valamint
b)az ügylet fedezetéül rendelkezésre bocsátott forint, illetve deviza állomány Díjjegyzékben szereplő díjakat megfizetni.
4.A jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton kísérlik meg rendezni Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben,
valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött
tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a
Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező,
külön megállapodásban meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

5.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között létrejött Keretszerződés részvények, kötvények és strukturált kötvények adás‐
vételének lebonyolítására valamint az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla (továbbá az Ügyfél nyilatkozata alapján tartós
befektetési alszámla) vezetésére, a Bizományos üzletszabályzata, valamint a Bszt., Tpt., Kbfv. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
6.Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen vételi bizományosi szerződés megkötését megelőzően megismerte a2. pontban megjelölt Pénzügyi Eszközök hatályos
kibocsátási tájékoztatóit, jelen megbízást a teljes terjedelmű kibocsátási tájékoztató ismeretében tette meg, továbbá a kibocsátási tájékoztatókban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt
tölti ki)

Dátum

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Dátum

Oldalszám: 464/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 465/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
POLE POSITION + BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Érkeztetés: ______________

/______________ /______________
5. sz. melléklet

ELADÁSI BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
magyarországi és külföldi kibocsátású részvények, kötvények és strukturált kötvények eladására

amely létrejött egyrészről (Ügyfél adatok)

Név/cégnév
Személyigazolvány szám
Állandó lakcím/cég székhely
Megbízó számlaszáma
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Jelen szerződés alapján a Bizományos vállalja, hogy a Megbízó javára az alábbi kondíciókkal eladja a következő értékpapírokat.

2.

A szerződés tárgyát képező értékpapírok:

Pénzügyi Eszköz neve

ISIN száma

Devizaneme

Darabszám

Megbízás típusa

1.

PIACI MEGBÍZÁS

2.

PIACI MEGBÍZÁS

3.

PIACI MEGBÍZÁS

4.

PIACI MEGBÍZÁS

5.

PIACI MEGBÍZÁS

3.

A megbízás teljesítése esetén a Megbízó köteles a Bizományos számára
a.
a Díjjegyzékben szereplő költségtérítést valamint
b.
az ügylet fedezetéül rendelkezésre bocsátott forint, illetve deviza állomány Díjjegyzékben szereplő díjakat megfizetni.

4.

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton kísérlik meg rendezni Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben,
valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen
megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3.
pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a
Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező,
külön megállapodásban meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

5.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között létrejött Keretszerződés részvények, kötvények és strukturált kötvények adás‐
vételének lebonyolítására, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyfél‐, értékpapír‐ és értékpapír‐letéti számla (továbbá az Ügyfél nyilatkozata alapján
tartós befektetési alszámla) vezetésére, a Bizományos üzletszabályzata, valamint a Bszt., Tpt., Kbft. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt
tölti ki)

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

_______________________________
Társaság aláírása

Oldalszám: 466/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
Ügyfél számlaszáma (a BUDA‐CASH Zrt
tölti ki)

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

______________________________

Dátum _____________________

Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/59
BSZ-15/73

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
MEGÁLLAPODÁS
JOGVITÁK
RENDEZÉSÉRE
MINŐSÜLŐ ÜGYFÉL ESETÉN)
FATCA NYILATKOZATOK

(FOGYASZTÓNAK

Oldalszám: 467/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

(BSZ-15/76 melléklet)

MEGATREND EURO EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályos 2014.09.15-től/
MEGATREND EURO

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________
BEFEKTETŐI PROFIL

1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:










 100 001 Ft – 500 000 Ft
> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:
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a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról

elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

BUDA‐CASH Zrt.

Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:





Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐
Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról,
a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem
megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐
egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott
döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
MEGATREND EURO
EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási

.

címpéldány bemutatása szükséges

Név/cégnév1

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító jel/adószám

Telefonszám
Értesítési mód

E‐mail cím

Befektetendő összeg (kezdő
portfólió)
Futamidő
Már rendelkezem MegaTrend
EURO számlával és a további
befektetéseimet a meglévő
számlán szeretném elhelyezni.

 Elektronikusan

 Postai úton

EUR, azaz
______________éves

euró

(A lehetséges futamidők: 3, 5, 7, és 10 év)

Igen Nem („NEM” válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét képezik, „Igen”
válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók.
Figyelmeztetés: Adott hónapban adott lejáratra csak 1 db portfóliókezelés indítható!

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét
képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
áthúzandók.)
Figyelmeztetés!: A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számla
nyílhat. Törvényi megfelelés miatt tartós befektetési számlán csak 3és 5 éves futamidejű portfóliókezelés indítható!
(Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)
(továbbiakban: ”Ügyfél”, vagy “Portfóliótulajdonos”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22;
Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096‐2/1995 számú engedélye alapján
működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy “Portfóliókezelő”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek szerint:
Tartós befektetési alszámlát
szeretnék nyitni a
Portfóliókezeléshez

1. Fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti
különbözet.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét az ügyfél
számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20. napjáig megállapítja.
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív különbözete.
Kezdő portfólió: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása előtt.
Portfolió nyitó értéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása
után.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott
időpont.
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak, amely 3, 5, 7
vagy 10 év lehet.
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke az értékelés napján – az előző
forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely
a portfóliótulajdonos portfóliójára kiszámításra kerül.
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely
a portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének
összessége.
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11.3.
pontjában részletezett díjakkal, rendes felmondás, valamint szerződésellenes rendkívüli
felmondás esetén pedig a 14.1. pontban részletezett díjakkal.
2. A Megállapodás tárgya
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak
és költségek megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés‐állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes
elemeit eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti,
az átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
Portfóliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
A portfóliókezelés keretében a Portfóliókezelő jellemzően az alábbi ügyleteket, az alábbi
pénzügyi eszközökre hajtja végre:

Certifikátok, warrantok, CFD‐k,
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Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául
szolgáló technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow
Jones stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany,
ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott
ügyletek
 devizapárok
A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik.
Az egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból a Portfóliókezelő euro alapú pénzpiaci típusú befektetési jegy‐, valamint
állampapír‐állományt képezhet.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak euro alapú
befektetési jegyet, illetve állampapírt vásárol, amely állomány a portfólió részét képezi, és
amelyet Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel.
Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a portfóliókezelés során végrehajtott
ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad
Portfóliókezelő részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben
és a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a
Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása
szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan
rendelkezik a Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a
portfólió ki‐ és átalakítását. Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan
jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincs.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb
érvényesítése érdekében a MEGATREND EURO portfóliókezelési szerződést megkötő
portfóliótulajdonosok esetében a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a
portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el. Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz
jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő
elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített
eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi
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eszközök az egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában
kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás
és kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos
javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban
kimutatható legyen.
4. A kezdő portfólió és a portfólió nyitó értéke
A portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek – mint kezdő portfóliónak – 500,‐ EUR‐ral
maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális
összege 2.000,‐EUR. A kezdő portfólió és a kezdeti díj (11. pont) különbözete a portfólió nyitó
értéke. A portfóliótulajdonos jelen szerződés hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet
befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – 3, 5, 7 vagy
10 év lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a fent
megjelölt futamidő szerinti portfóliókezelési időtartamot választja.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de
legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi kezdetét, feltéve, hogy a MEGATREND EURO
portfóliókezelési szerződést azonos időtartamra megkötő portfóliótulajdonosok tárgyhónap 15.
napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt kezdő portfóliók összege az 50.000,‐EUR‐t eléri, vagy
ennek hiányában akkor, ha ezen portfóliótulajdonosok bármelyikének a szerződéskötésétől 90
nap már eltelt. A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon portfóliótulajdonosok esetén
alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra, azonos kezdő időpontban indul.
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg (kezdő portfólió) eléri
a 200.000,‐EUR‐t, a portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a Felek a fentiektől
eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban
meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfóliókezelő a portfólió nyitó értékét pénzpiaci
alap, likvidítási alap befektetési jegyébe, vagy állampapírba fektetheti. Ezt a körülményt
az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól
elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek legmesszemenőbb
figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során
Portfóliókezelő a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt
kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel
ad tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
 a portfólió jelentéskori összetételét,
 a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a
befektetett összeghez képest; az értékelés az értékelést megelőző napi
záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a
Portfóliókezelő köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve
pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő
adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást
ismeri, arról a Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes
tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe
venni. A közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga
látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle
elvárható együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles
megfizetni.
8. Portfóliókezelés, számlavezetés
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési
elemek euroértékét.
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A befektetési elemek és euroértékük nyilvántartása a portfólió‐kezelés időtartama alatt
tájékoztató jellegű, a Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok euroértékével
nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény‐ és
tehermentességéért. A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult
dönteni egyes pénzügyi eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó
befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfóliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a
10. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani. A portfóliókezelés megszűnésekor a Portfóliótulajdonost a Portfólió (nettó) záró
értéke illeti meg.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %‐os mértékének megállapítása a
következő képlet alapján történik:
Pl ‐ P0
365
Hp =
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
100
P0
N
ahol:
Hp
: a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl
: a portfólió bruttó záróértéke
P0
: a portfólió nyitó értéke
N
: a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak
napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
pénzügyi eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával.
Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke helyett az adott napi
portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak
mértékéhez semminemű kötelezettség‐vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között
osztozkodás tárgyát képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig, a portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. A Kezdeti Díj mértéke a Kezdő portfólióra vetítve a futamidő függvényében az
alábbiak szerint alakul:

Futamidő (év)
3
3%

5
5%

7
5%

10
5%

Kezdeti díj (%)
A Megbízott a Kezdeti Díjat a portfoliókezelési tevékenység megkezdését
megelőzően jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül levonja a
Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Kezdő portfólióból.
11.2. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön kezelési díjat nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós
díjra jogosult, melynek alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben
meghatározott. Portfoliókezelő felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a tranzakciós
költségek összes költséghez viszonyított aránya várhatóan meghaladja a 20%‐ot.
Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével
egyidejűleg érvényesíti.
11.3. A Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult,
amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó hozam a Buda‐Cash Zrt.
Üzletszabályzatának Díjtételeiben %‐os mértékben meghatározott hozamot
meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott hozamok különbözete,
mértéke pedig 20 %. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az elszámolás során
érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel
összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása során. Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy
sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a Portfóliókezelő
kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei
A szerződés a Társaság általi aláírás napján jön létre és lép hatályba.
A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

a portfóliókezelési időszak lejártával,

a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,

a Portfóliótulajdonos indokolás nélküli (rendes) felmondásával.
A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:

a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti,

a Portfóliókezelő ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,

a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki
felróható módon nem teljesíti.
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A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles
részletesen megindokolni.
14. A megállapodás felmondással történő megszűntetése esetén követendő eljárás
14.1. Rendes felmondás esetén:
Portfóliótulajdonos jogosult a jelen szerződést bármikor írásban felmondani.
Felmondás esetén Portfóliókezelő a felmondás kézhezvételéttől számított 6 banki
napon belül a portfóliót értékesíti, és Portfóliótulajdonos részére a
Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti.
Rendes felmondás esetén a Portfóliókezelő jogosult a 11. pontban meghatározott
költségeket és a felmondási díjat levonni. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás
esetén a Portfóliótulajdonos felmondási díjat köteles a Portfóliókezelőnek fizetni. A
felmondási díj a felmondási teljesítménydíjból és a visszaváltási díjból tevődik össze.
Felmondási teljesítmény díj:
A felmondási teljesítménydíj, a portfólió nyitóértékéhez képest elért pozitív bruttó
hozam, mértéke pedig az elért pozitív bruttó hozam 50%‐a.
Visszaváltási díj:
A visszaváltási díj alap:
‐ a felmondáskor aktuális portfólióérték a felmondási teljesítménydíjjal csökkentetve
vagy a nyitó portfólióérték közül a nagyobb érték.
A visszaváltási díj számítása:.
Visszaváltási díj mértéke (%) = 100% ‐ a visszaváltási táblában feltűntetett %‐os érték
(a futamidőből eltelt évek és a szerződött futamidő függvényében)
A Portfólió (bruttó) záró értékének a felmondási díjjal csökkentett összege fizethető ki
a Portfóliótulajdonosnak.
Visszaváltási tábla
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14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a
Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a
Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6 munkanapon belül
köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték
alapján a Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfóliótulajdonos köteles a 14.1.
pontban meghatározott költségeket és ezek járulékait megfizetni, valamint a
jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését érintő
jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, a MNB tevékenységét érintő, illetve befolyásoló jogszabályi
változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő jogosult egyoldalúan is, de a
Portfóliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat átvezetni A jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft.
továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott befektetési alapok
kezelési szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára,
hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen Szerződés
tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal az értékpapír‐ és
ügyfélszámla vezetésről szóló számlaszerződés, a kockázatfeltáró nyilatkozat (általános), a
kockázatfeltáró nyilatkozat (a MEGATREND EURO egyedi portfóliókezelési szerződés elemeként
használt ACCESS PP Deposit Alaphoz) és az értékpapírtitok nyilatkozat, valamint a
Portfóliótulajdonos nyilatkozatától függően a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szerződés.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett
ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR‐ ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy
“Számlavezető”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

2.

3.

4.

5.

A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására,
befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
kódszám alatt ügyfélszámlát és értékpapírszámlát nyit és vezet.
Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla amelyen kizárólag a
Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó
pénzforgalom bonyolítható le. A Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a
Számlatulajdonost megillető bevételt, és a számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő
kifizetést.
A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett rendelkezésre
jogosult személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Számlavezető által
rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. A
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a
Számlavezetőt haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért a Számlatulajdonos
tartozik felelősséggel.
A Számlatulajdonos a pénz‐ és értékpapír‐forgalom lebonyolításához szükséges terhelési
megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, a meghatározott
alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A
terhelési megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A
Számlavezető nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni, mivel azok a fizetés
címzettjének szólnak. A megbízásokat a Számlavezető az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint teljesíti.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési szolgáltatóval bonyolított,
befektetési eszközre szóló Portfóliókezelői és kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz‐ és
értékpapír‐forgalom tranzakcióit Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon
automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.

6.

A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a Számlatulajdonos részére
kamatot nem térít.
7. Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által ‐ a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételek szerint ‐ nyújtott fizetési halasztás összege mértékéig tartozást mutathat.
8. A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést
küld az ügyfél által megadott postacímre vagy a számlakivonatot a Társaság internetes
honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél
megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Számlavezető központi Back Office csoportját ha a
számlakivonat a tárgyhónapot követő 15.‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az
Ügyfél a számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést,
illetve onnan való letöltést). Visszajelzés hiányában a Számlavezető a számlakivonatot
kipostázottnak és elfogadottnak tekint.
9. A számlaszerződés a MEGATREND EURO egyedi portfóliókezelési szerződés
hatályosságának idejére szól. A Számlavezető jelen szerződés Számlatulajdonos általi
felmondással történő megszűntetését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Számlatulajdonos
köteles a felmondási idő lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló minden tartozását
visszafizetni.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a portfoliókezelési szerződés 15.
pontjában hivatkozott szabályok az irányadók, melyeket a Számlatulajdonos megismerte, s
a benne foglaltakat tudomásul vette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének
feltétele annak a Társaság általi aláírása.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség
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kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott
pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy
elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
érdekében a Portfóliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
Portfóliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi
értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. Ennek elmaradásából
eredő kockázatot én viselem, Portfóliókezelő a harmadik fél nemteljesítéséért nem vállal
felelősséget. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tájékoztatást
kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak
felfüggesztési limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során
is, a teljes értékét. Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a Portfóliókezelő
által bevitt stop‐loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés,
stb.). Az ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező
veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben
megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való
kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság,
esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése következhet be.
Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei
lehetnek. A Portfóliókezelő nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi
bíróságok előtt, így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy
részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz
meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek
során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a
kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek
árán is. Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó a
Portfóliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved

el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő
szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem
lehet. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Portfóliókezelő megkísérli a
pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle
független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes
irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi
időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását.
Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Portfóliókezelőt nem terheli
felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Portfóliótulajdonos a Portfóliókezelő
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy
azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal
történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű,
írásos megállapodás a felek között nem született ‐ Portfóliókezelőtől vagy annak
alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem
kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és
nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind pedig
az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett befektetési alapok
kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az
Európai Értékpapír‐piaci Hatóság befektetési útmutatóját.

SZERZŐDÉS (TBSZ)
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Portfóliótulajdonos esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés
és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott
hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen
rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak,
szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú
amennyiben annak alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak
ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet
ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a
évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós
kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a
befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós befektetési
késedelmi kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
pénzszámlát tartalmaz.
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós
elfogadott.
befektetési számlí nyílhat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több tartós
7)
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós
befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós befektetési
befektetési számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy
számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot
rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének meghosszabbítását
felelősség nem terheli.
azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési számla
futamidő lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára legkésőbb az
8)
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a
adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum kezdő 25,000 forint
befizetés adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás aláírásával
(vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz) összeget egyszerre elhelyezze, és az említett
úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön megszüntetésre és a
összeg
ezen
határidőre
a
számlán
jóváírásra
is
kerüljön.
A
negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók. Az adott tartós
9)
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a
befektetési számlára történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla
tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a
megnyitásának évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós befektetési
Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós
számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás nem
befektetési számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a
lehetséges, ez esetben az adott tartós befektetési számla megszűnik.
Társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
4)
köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
és hatósági állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek következményeiért
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –,
a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet
hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen pontban
megkötésének előfeltétele valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek
eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának
foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
5)
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a
alapfeltétele a tartós befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses
teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós befektetési
szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen
számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos
szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos
ügyletek esetében a pozíció megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos
ügyfélszámla szerződés fennálljon.
fedezet szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel kapcsolatban
10)
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok
díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak. Figyelemmel arra, hogy pótlólagos
forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll
befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
fenn az adóhatósággal szemben.
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési
11)
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának
számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban
egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a Társaság jogosult e
követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját megterhelni, és a tartós
leírtakat is.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely
befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
6)
tartós befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós
12)
A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott az egyedi
befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti
portfóliókezelési szerződés, az ügyfélszámla szerződés, valamint portfoliókezelési
követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós
szerződés 15. pontjában hivatkozott szabályok az irányadók.
befektetési számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás
Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől, illetve annak
erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A
további közvetítőjétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
óvadékkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata,
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internet hozzáféréssel. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a
Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat.
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Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a
Szerződést egy példányban írják alá, amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek
a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a
szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az
esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3.
pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban
meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

Hely és dátum

1

Hely és dátum

1

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

Társaság aláírása

Elismerem, hogy a Szerződés aláírását megelőzően külön tájékoztatást
kaptam és arra tekintettel kifejezetten elfogadom a Szerződés 14.1
pontját, amely alapján a Szerződés rendes felmondása esetén felmondási
díj fizetésére vagyok köteles, amelyet a Társaság jogosult a számomra
kifizetendő összegből levonni.
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Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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Értékpapírtitok nyilatkozat (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő személyes adataimat, a
teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Társaság jelen
ajánlatot továbbító függő ügynöke, illetve további közvetítő részére az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsátja. Értékpapírszámlámra
vonatkozóan felhatalmazom a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐t (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43), hogy a
jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat az érintett függő ügynök és további közvetítő felé átadja. Kijelentem, hogy ebben az
összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán nem támasztok
követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy
súlyos gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.

Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám
(1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok
bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat
és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.

Természetes személyként saját magam nevében járok el.


Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében
járok el:
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti
rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása szükséges.
A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt.
tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)
amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.
évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet
végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél
megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel
kapcsolatban (ezek értelmezése, érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása
érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel
hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon
rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja
el, ugyanakkor a választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá
a választottbíróság határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a
bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták
elbírálására az alábbi eljárást választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):14

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

14

A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!
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Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73
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Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
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(BSZ-15/77 melléklet)

MEGATREND EURO+ EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályos 2014.09.15-től/
MEGATREND EURO +

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________
BEFEKTETŐI PROFIL

1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:










 100 001 Ft – 500 000 Ft
> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:
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ÜZLETSZABÁLYZAT




a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról

elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

BUDA‐CASH Zrt.

Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:





Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐
Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról,
a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem
megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐
egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott
döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
MEGATREND EURO +
EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási

.

címpéldány bemutatása szükséges

Név/cégnév1

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító jel/adószám

Telefonszám
Értesítési mód

E‐mail cím

Befektetendő összeg (kezdő
portfólió)
Futamidő
Már rendelkezem MegaTrend
EURO számlával és a további
befektetéseimet a meglévő
számlán szeretném elhelyezni.

 Elektronikusan

 Postai úton

EUR, azaz
______________éves

euró

(A lehetséges futamidők: 3, 5, 7, és 10 év)

Igen Nem („NEM” válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét képezik, „Igen”
válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók.
Figyelmeztetés: Adott hónapban adott lejáratra csak 1 db portfóliókezelés indítható!

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét
képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
áthúzandók.)
Figyelmeztetés!: A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számla
nyílhat. Törvényi megfelelés miatt tartós befektetési számlán csak 3és 5 éves futamidejű portfóliókezelés indítható!
(Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)
(továbbiakban: ”Ügyfél”, vagy “Portfóliótulajdonos”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22;
Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096‐2/1995 számú engedélye alapján
működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy “Portfóliókezelő”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek szerint:
Tartós befektetési alszámlát
szeretnék nyitni a
Portfóliókezeléshez

1. Fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti
különbözet.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét az ügyfél
számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20. napjáig megállapítja.
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív különbözete.
Kezdő portfólió: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása előtt.
Portfolió nyitó értéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása
után.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott
időpont.
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak, amely 3, 5, 7
vagy 10 év lehet.
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke az értékelés napján – az előző
forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely
a portfóliótulajdonos portfóliójára kiszámításra kerül.
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely
a portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének
összessége.
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11.3.
pontjában részletezett díjakkal, rendes felmondás, valamint szerződésellenes rendkívüli
felmondás esetén pedig a 14.1. pontban részletezett díjakkal.
2. A Megállapodás tárgya
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak
és költségek megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés‐állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes
elemeit eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti,
az átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
Portfóliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
A portfóliókezelés keretében a Portfóliókezelő jellemzően az alábbi ügyleteket, az alábbi
pénzügyi eszközökre hajtja végre:

Certifikátok, warrantok, CFD‐k,
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Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául
szolgáló technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow
Jones stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany,
ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott
ügyletek
 devizapárok
A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik.
Az egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból a Portfóliókezelő euro alapú pénzpiaci típusú befektetési jegy‐, valamint
állampapír‐állományt képezhet.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak euro alapú
befektetési jegyet, illetve állampapírt vásárol, amely állomány a portfólió részét képezi, és
amelyet Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel.
Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a portfóliókezelés során végrehajtott
ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad
Portfóliókezelő részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben
és a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a
Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása
szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan
rendelkezik a Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a
portfólió ki‐ és átalakítását. Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan
jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincs.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb
érvényesítése érdekében a MEGATREND EURO portfóliókezelési szerződést megkötő
portfóliótulajdonosok esetében a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a
portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el. Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz
jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő
elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített
eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi
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eszközök az egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában
kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás
és kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos
javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban
kimutatható legyen.
4. A kezdő portfólió és a portfólió nyitó értéke
A portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek – mint kezdő portfóliónak – 500,‐ EUR‐ral
maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális
összege 2.000,‐EUR. A kezdő portfólió és a kezdeti díj (11. pont) különbözete a portfólió nyitó
értéke. A portfóliótulajdonos jelen szerződés hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet
befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – 3, 5, 7 vagy
10 év lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a fent
megjelölt futamidő szerinti portfóliókezelési időtartamot választja.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de
legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi kezdetét, feltéve, hogy a MEGATREND EURO
portfóliókezelési szerződést azonos időtartamra megkötő portfóliótulajdonosok tárgyhónap 15.
napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt kezdő portfóliók összege az 50.000,‐EUR‐t eléri, vagy
ennek hiányában akkor, ha ezen portfóliótulajdonosok bármelyikének a szerződéskötésétől 90
nap már eltelt. A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon portfóliótulajdonosok esetén
alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra, azonos kezdő időpontban indul.
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg (kezdő portfólió) eléri
a 200.000,‐EUR‐t, a portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a Felek a fentiektől
eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban
meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfóliókezelő a portfólió nyitó értékét pénzpiaci
alap, likvidítási alap befektetési jegyébe, vagy állampapírba fektetheti. Ezt a körülményt
az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól
elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek legmesszemenőbb
figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során
Portfóliókezelő a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt
kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel
ad tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
 a portfólió jelentéskori összetételét,
 a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a
befektetett összeghez képest; az értékelés az értékelést megelőző napi
záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a
Portfóliókezelő köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve
pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő
adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást
ismeri, arról a Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes
tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe
venni. A közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga
látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle
elvárható együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles
megfizetni.
8. Portfóliókezelés, számlavezetés
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési
elemek euroértékét.
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A befektetési elemek és euroértékük nyilvántartása a portfólió‐kezelés időtartama alatt
tájékoztató jellegű, a Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok euroértékével
nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény‐ és
tehermentességéért. A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult
dönteni egyes pénzügyi eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó
befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfóliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a
10. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani. A portfóliókezelés megszűnésekor a Portfóliótulajdonost a Portfólió (nettó) záró
értéke illeti meg.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %‐os mértékének megállapítása a
következő képlet alapján történik:
Pl ‐ P0
365
Hp =
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
100
P0
N
ahol:
Hp
: a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl
: a portfólió bruttó záróértéke
P0
: a portfólió nyitó értéke
N
: a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak
napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
pénzügyi eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával.
Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke helyett az adott napi
portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak
mértékéhez semminemű kötelezettség‐vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között
osztozkodás tárgyát képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig, a portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. A Kezdeti Díj mértéke a Kezdő portfólióra vetítve a futamidő függvényében az
alábbiak szerint alakul:

Futamidő (év)
3
3%

5
5%

7
5%

10
5%

Kezdeti díj (%)
A Megbízott a Kezdeti Díjat a portfoliókezelési tevékenység megkezdését
megelőzően jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül levonja a
Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Kezdő portfólióból.
11.2. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön kezelési díjat nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós
díjra jogosult, melynek alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben
meghatározott. Portfoliókezelő felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a tranzakciós
költségek összes költséghez viszonyított aránya várhatóan meghaladja a 20%‐ot.
Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével
egyidejűleg érvényesíti.
11.3. A Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult,
amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó hozam a Buda‐Cash Zrt.
Üzletszabályzatának Díjtételeiben %‐os mértékben meghatározott hozamot
meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott hozamok különbözete,
mértéke pedig 20 %. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az elszámolás során
érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel
összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása során. Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy
sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a Portfóliókezelő
kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei
A szerződés a Társaság általi aláírás napján jön létre és lép hatályba.
A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

a portfóliókezelési időszak lejártával,

a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,

a Portfóliótulajdonos indokolás nélküli (rendes) felmondásával.
A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:

a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti,

a Portfóliókezelő ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,

a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki
felróható módon nem teljesíti.
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A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles
részletesen megindokolni.
14. A megállapodás felmondással történő megszűntetése esetén követendő eljárás
14.1. Rendes felmondás esetén:
Portfóliótulajdonos jogosult a jelen szerződést bármikor írásban felmondani.
Felmondás esetén Portfóliókezelő a felmondás kézhezvételéttől számított 6 banki
napon belül a portfóliót értékesíti, és Portfóliótulajdonos részére a
Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti.
Rendes felmondás esetén a Portfóliókezelő jogosult a 11. pontban meghatározott
költségeket és a felmondási díjat levonni. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás
esetén a Portfóliótulajdonos felmondási díjat köteles a Portfóliókezelőnek fizetni. A
felmondási díj a felmondási teljesítménydíjból és a visszaváltási díjból tevődik össze.
Felmondási teljesítmény díj:
A felmondási teljesítménydíj, a portfólió nyitóértékéhez képest elért pozitív bruttó
hozam, mértéke pedig az elért pozitív bruttó hozam 50%‐a.
Visszaváltási díj:
A visszaváltási díj alap:
‐ a felmondáskor aktuális portfólióérték a felmondási teljesítménydíjjal csökkentetve
vagy a nyitó portfólióérték közül a nagyobb érték.
A visszaváltási díj számítása:.
Visszaváltási díj mértéke (%) = 100% ‐ a visszaváltási táblában feltűntetett %‐os érték
(a futamidőből eltelt évek és a szerződött futamidő függvényében)
A Portfólió (bruttó) záró értékének a felmondási díjjal csökkentett összege fizethető ki
a Portfóliótulajdonosnak.
Visszaváltási tábla

Szerződött futamidő

A futamidőből eltelt évek

3 év

5 év

7 év

10 év

0

94.40%

92.20%

89.90%

86.50%

1

96.30%

93.70%

91.40%

87.90%

2

98.20%

95.30%

92.80%

89.20%

3

100.00%

96.90%

94.30%

90.60%

4

98.50%

95.70%

91.90%

5

100.00%

97.20%

93.30%

6

98.60%

94.60%

7

100.00%

96.00%

8

97.30%

9

98.70%

10

100.00%

.
14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a
Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a
Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6 munkanapon belül
köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték
alapján a Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfóliótulajdonos köteles a 14.1.
pontban meghatározott költségeket és ezek járulékait megfizetni, valamint a
jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését érintő
jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, a MNB tevékenységét érintő, illetve befolyásoló jogszabályi
változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő jogosult egyoldalúan is, de a
Portfóliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat átvezetni A jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft.
továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott befektetési alapok
kezelési szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára,
hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen Szerződés
tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kijelenti,
hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal az értékpapír‐ és
ügyfélszámla vezetésről szóló számlaszerződés, a kockázatfeltáró nyilatkozat (általános), a
kockázatfeltáró nyilatkozat (a MEGATREND EURO egyedi portfóliókezelési szerződés elemeként
használt ACCESS PP Deposit Alaphoz) és az értékpapírtitok nyilatkozat, valamint a
Portfóliótulajdonos nyilatkozatától függően a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szerződés.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett
ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR‐ ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy
“Számlavezető”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

2.

3.

4.

5.

A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására,
befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
kódszám alatt ügyfélszámlát és értékpapírszámlát nyit és vezet.
Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla amelyen kizárólag a
Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó
pénzforgalom bonyolítható le. A Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a
Számlatulajdonost megillető bevételt, és a számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő
kifizetést.
A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett rendelkezésre
jogosult személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Számlavezető által
rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. A
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a
Számlavezetőt haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért a Számlatulajdonos
tartozik felelősséggel.
A Számlatulajdonos a pénz‐ és értékpapír‐forgalom lebonyolításához szükséges terhelési
megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, a meghatározott
alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A
terhelési megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A
Számlavezető nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni, mivel azok a fizetés
címzettjének szólnak. A megbízásokat a Számlavezető az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint teljesíti.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési szolgáltatóval bonyolított,
befektetési eszközre szóló Portfóliókezelői és kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz‐ és
értékpapír‐forgalom tranzakcióit Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon
automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.

6.

A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a Számlatulajdonos részére
kamatot nem térít.
7. Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által ‐ a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételek szerint ‐ nyújtott fizetési halasztás összege mértékéig tartozást mutathat.
8. A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést
küld az ügyfél által megadott postacímre vagy a számlakivonatot a Társaság internetes
honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél
megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Számlavezető központi Back Office csoportját ha a
számlakivonat a tárgyhónapot követő 15.‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az
Ügyfél a számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést,
illetve onnan való letöltést). Visszajelzés hiányában a Számlavezető a számlakivonatot
kipostázottnak és elfogadottnak tekint.
9. A számlaszerződés a MEGATREND EURO egyedi portfóliókezelési szerződés
hatályosságának idejére szól. A Számlavezető jelen szerződés Számlatulajdonos általi
felmondással történő megszűntetését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Számlatulajdonos
köteles a felmondási idő lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló minden tartozását
visszafizetni.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a portfoliókezelési szerződés 15.
pontjában hivatkozott szabályok az irányadók, melyeket a Számlatulajdonos megismerte, s
a benne foglaltakat tudomásul vette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének
feltétele annak a Társaság általi aláírása.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség
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kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott
pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy
elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
érdekében a Portfóliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
Portfóliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi
értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. Ennek elmaradásából
eredő kockázatot én viselem, Portfóliókezelő a harmadik fél nemteljesítéséért nem vállal
felelősséget. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tájékoztatást
kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak
felfüggesztési limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során
is, a teljes értékét. Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a Portfóliókezelő
által bevitt stop‐loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés,
stb.). Az ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező
veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben
megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való
kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság,
esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése következhet be.
Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei
lehetnek. A Portfóliókezelő nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi
bíróságok előtt, így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy
részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz
meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek
során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a
kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek
árán is. Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó a
Portfóliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved

el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő
szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem
lehet. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Portfóliókezelő megkísérli a
pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle
független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes
irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi
időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását.
Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Portfóliókezelőt nem terheli
felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Portfóliótulajdonos a Portfóliókezelő
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy
azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal
történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű,
írásos megállapodás a felek között nem született ‐ Portfóliókezelőtől vagy annak
alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem
kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és
nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind pedig
az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett befektetési alapok
kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az
Európai Értékpapír‐piaci Hatóság befektetési útmutatóját.

SZERZŐDÉS (TBSZ)
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Portfóliótulajdonos esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés hatálya
és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott
alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen szerződés
rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak,
alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú
amennyiben annak alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak
ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet
ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a
évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós
kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a
befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós befektetési
késedelmi kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
pénzszámlát tartalmaz.
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós
elfogadott.
befektetési számlí nyílhat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több tartós
7)
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós befektetési
befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós befektetési
számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy rendelkezik,
számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot
hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének meghosszabbítását azzal, hogy
felelősség nem terheli.
fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a futamidő
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési számla
lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára legkésőbb az
8)
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a befizetés
adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum kezdő 25,000 forint
adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás aláírásával úgy
(vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszköz) összeget egyszerre elhelyezze, és az említett
rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön megszüntetésre és a
összeg
ezen
határidőre
a
számlán
jóváírásra
is
kerüljön.
A
negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók. Az adott tartós
9)
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a tartós
befektetési számlára történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla
befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a Társaságnak
megnyitásának évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós befektetési
megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós befektetési
számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás nem
számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a Társaság
lehetséges, ez esetben az adott tartós befektetési számla megszűnik.
által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről,
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra
4)
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
és hatósági állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek következményeiért
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –,
a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet
hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen pontban
megkötésének előfeltétele valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek
eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának
foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
5)
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a teljesítéshez
alapfeltétele a tartós befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses
szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós befektetési számlán.
szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos ügyletek
szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos
esetében a pozíció megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos fedezet
ügyfélszámla szerződés fennálljon.
szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel kapcsolatban díj‐ és
10) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok
költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak. Figyelemmel arra, hogy pótlólagos
forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll
befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
fenn az adóhatósággal szemben.
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési
11) Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának
számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban
egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a Társaság jogosult e
követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját megterhelni, és a tartós
leírtakat is.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely tartós
befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
6)
befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós
12) A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott az egyedi portfóliókezelési
befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti
szerződés, az ügyfélszámla szerződés, valamint portfoliókezelési szerződés 15. pontjában
követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós
hivatkozott szabályok az irányadók.
befektetési számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás
Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől, illetve annak
erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A
további közvetítőjétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
óvadékkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata,
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internet hozzáféréssel. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a
Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat.
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Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a
Szerződést egy példányban írják alá, amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek
a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a
szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az
esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3.
pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban
meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

Hely és dátum

1

Hely és dátum

1

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

Társaság aláírása

Elismerem, hogy a Szerződés aláírását megelőzően külön tájékoztatást
kaptam és arra tekintettel kifejezetten elfogadom a Szerződés 14.1
pontját, amely alapján a Szerződés rendes felmondása esetén felmondási
díj fizetésére vagyok köteles, amelyet a Társaság jogosult a számomra
kifizetendő összegből levonni.
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Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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Értékpapírtitok nyilatkozat (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő személyes adataimat, a
teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Társaság jelen
ajánlatot továbbító függő ügynöke, illetve további közvetítő részére az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsátja. Értékpapírszámlámra
vonatkozóan felhatalmazom a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐t (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43), hogy a
jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat az érintett függő ügynök és további közvetítő felé átadja. Kijelentem, hogy ebben az
összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán nem támasztok
követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy
súlyos gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.

Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám
(1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok
bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat
és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.

Természetes személyként saját magam nevében járok el.


Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében
járok el:
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti
rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása szükséges.
A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt.
tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.
évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet
végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél
megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel
kapcsolatban (ezek értelmezése, érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása
érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel
hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon
rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja
el, ugyanakkor a választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá
a választottbíróság határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a
bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták
elbírálására az alábbi eljárást választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):15

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!
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Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73
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Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
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(BSZ-15/78 melléklet)

MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályos 2014.09.15-től/
MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉSHEZ
/______________

Érkeztetés:

______________

/______________

BEFEKTETŐI PROFIL
1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:










 100 001 Ft – 500 000 Ft
> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:
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a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról

elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

BUDA‐CASH Zrt.

Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:





Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐
Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról,
a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem
megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐
egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott
döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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MEGATREND
EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási

.

címpéldány bemutatása szükséges

Név/cégnév1

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító jel/adószám

Telefonszám
Értesítési mód
Befektetendő összeg (kezdő
portfólió)
Futamidő
Már rendelkezem MegaTrend
számlával és a további
befektetéseimet a meglévő
számlán szeretném elhelyezni.

E‐mail cím

 Elektronikusan

 Postai úton

Ft, azaz
______________éves

forint

(A lehetséges futamidők: 3, 5, 7, és 10 év)

Igen Nem („NEM” válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét képezik, „Igen”
válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók.
Figyelmeztetés: Adott hónapban adott lejáratra csak 1 db portfóliókezelés indítható!

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét
képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
áthúzandók.)
Figyelmeztetés!: A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számla
nyílhat. Törvényi megfelelés miatt tartós befektetési számlán csak 3 és 5 éves futamidejű portfoliókezelés indítható!
(Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)
(továbbiakban: ”Ügyfél”, vagy “Portfóliótulajdonos”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22;
Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096‐2/1995 számú engedélye alapján
működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy “Portfóliókezelő”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek szerint:
Tartós befektetési alszámlát
szeretnék nyitni a
Portfóliókezeléshez

1. Fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti
különbözet.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét az ügyfél
számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20. napjáig megállapítja.
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív különbözete.
Kezdő portfólió: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása előtt.
Portfolió nyitó értéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása
után.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott
időpont.
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak, amely 3, 5, 7
vagy 10 év lehet.
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke az értékelés napján – az előző
forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely
a portfóliótulajdonos portfóliójára kiszámításra kerül.
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely
a portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének
összessége.
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11.3.
pontjában részletezett díjakkal, rendes felmondás, valamint szerződésellenes rendkívüli
felmondás esetén pedig a 14.1. pontban részletezett díjakkal.
2. A Megállapodás tárgya
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak
és költségek megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés‐állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes
elemeit eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti,
az átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
Portfóliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
A portfóliókezelés keretében a Portfóliókezelő jellemzően az alábbi ügyleteket, az alábbi
pénzügyi eszközökre hajtja végre:
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BUX határidős ügyletek,
Certifikátok, warrantok, CFD‐k,
Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául
szolgáló technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow
Jones stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany,
ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott
ügyletek
 devizapárok
A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik.
Az egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból a Portfóliókezelő ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegy‐, valamint
állampapír‐állományt képezhet.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak befektetési jegyet,
illetve állampapírt vásárolhat, amely állomány a portfólió részét képezi, és amelyet
Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel.
Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a portfóliókezelés során végrehajtott
ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad
Portfóliókezelő részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben
és a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a
Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása
szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan
rendelkezik a Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a
portfólió ki‐ és átalakítását. Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan
jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincs.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb
érvényesítése érdekében a MEGATREND portfóliókezelési szerződést megkötő
portfóliótulajdonosok esetében a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a
portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el. Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz
jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
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Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő
elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített
eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi
eszközök az egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában
kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás
és kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos
javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban
kimutatható legyen.
4. A kezdő portfólió és a portfólió nyitó értéke
A portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek – mint kezdő portfóliónak – 100.000,‐Ft‐tal
maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális
összege 500.000,‐Ft. A kezdő portfólió és a kezdeti díj (11. pont) különbözete a portfólió nyitó
értéke. A portfóliótulajdonos jelen szerződés hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet
befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – 3, 5, 7 vagy
10 év lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a fent
megjelölt futamidő szerinti portfóliókezelési időtartamot választja.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de
legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi kezdetét, feltéve, hogy a MEGATREND
portfóliókezelési szerződést azonos időtartamra megkötő portfóliótulajdonosok tárgyhónap 15.
napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt kezdő portfóliók összege a 15.000.000,‐Ft‐ot eléri,
vagy ennek hiányában akkor, ha ezen portfóliótulajdonosok bármelyikének a
szerződéskötésétől 90 nap már eltelt. A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon
portfóliótulajdonosok esetén alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra,
azonos kezdő időpontban indul.
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg (kezdő portfólió) eléri
az 50.000.000,‐Ft‐ot, a portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a Felek a fentiektől
eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban
meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfóliókezelő a portfólió nyitó értékét pénzpiaci
alap, likvidítási alap, állampapír vagy az ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyébe
fektetheti. Ezt a körülményt az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól
elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek legmesszemenőbb
figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során
Portfóliókezelő a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt
kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel
ad tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
 a portfólió jelentéskori összetételét,
 a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a
befektetett összeghez képest; az értékelés az értékelést megelőző napi
záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a
Portfóliókezelő köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve
pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő
adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást
ismeri, arról a Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes
tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe
venni. A közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga
látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle
elvárható együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles
megfizetni.
8. Portfóliókezelés, számlavezetés
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A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési
elemek forintértékét.
A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfólió‐kezelés időtartama alatt
tájékoztató jellegű, a Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok forintértékével
nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény‐ és
tehermentességéért. A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult
dönteni egyes pénzügyi eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó
befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfóliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a
10. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani. A portfóliókezelés megszűnésekor a Portfóliótulajdonost a Portfólió (nettó) záró
értéke illeti meg.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %‐os mértékének megállapítása a
következő képlet alapján történik:
Pl ‐ P0
365
Hp =
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
100
P0
N
ahol:
Hp
: a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl
: a portfólió bruttó záróértéke
P0
: a portfólió nyitó értéke
N
: a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak
napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
pénzügyi eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával.
Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke helyett az adott napi
portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak
mértékéhez semminemű kötelezettség‐vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között
osztozkodás tárgyát képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig, a portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. A Kezdeti Díj mértéke a Kezdő portfólióra vetítve a futamidő függvényében az
alábbiak szerint alakul:

Futamidő (év)
3
3%

5
5%

7
5%

10
5%

Kezdeti díj (%)
A Megbízott a Kezdeti Díjat a portfoliókezelési tevékenység megkezdését
megelőzően jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül levonja a
Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Kezdő portfólióból.
11.2. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön kezelési díjat nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós
díjra jogosult, melynek alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben
meghatározott.
Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével
egyidejűleg érvényesíti.
11.3. A Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult,
amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó hozam a Buda‐Cash Zrt.
Üzletszabályzatának Díjtételeiben %‐os mértékben meghatározott hozamot
meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott hozamok különbözete,
mértéke pedig 20 %. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az elszámolás során
érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel
összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása során. Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy
sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a Portfóliókezelő
kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei
A szerződés a Társaság általi aláírás napján jön létre és lép hatályba.
A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

a portfóliókezelési időszak lejártával,

a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,

a Portfóliótulajdonos indokolás nélküli (rendes) felmondásával.
A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:

a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti,

a Portfóliókezelő ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,
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a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki
felróható módon nem teljesíti.
A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles
részletesen megindokolni.
14. A megállapodás felmondással történő megszűntetése esetén követendő eljárás
14.1. Rendes felmondás esetén:
Portfóliótulajdonos jogosult a jelen szerződést bármikor írásban felmondani.
Felmondás esetén Portfóliókezelő a felmondás kézhezvételéttől számított 6 banki
napon belül a portfóliót értékesíti, és Portfóliótulajdonos részére a
Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti.
Rendes felmondás esetén a Portfóliókezelő jogosult a 11. pontban meghatározott
költségeket és a felmondási díjat levonni. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás
esetén a Portfóliótulajdonos felmondási díjat köteles a Portfóliókezelőnek fizetni. A
felmondási díj a felmondási teljesítménydíjból és a visszaváltási díjból tevődik össze.
Felmondási teljesítmény díj:
A felmondási teljesítménydíj, a portfólió nyitóértékéhez képest elért pozitív bruttó
hozam, mértéke pedig az elért pozitív bruttó hozam 50%‐a.
Visszaváltási díj:
A visszaváltási díj alap:
‐ a felmondáskor aktuális portfólióérték a felmondási teljesítménydíjjal csökkentetve
vagy a nyitó portfólióérték közül a nagyobb érték.
A visszaváltási díj számítása:.
Visszaváltási díj mértéke (%) = 100% ‐ a visszaváltási táblában feltűntetett %‐os érték
(a futamidőből eltelt évek és a szerződött futamidő függvényében)
A Portfólió (bruttó) záró értékének a felmondási díjjal csökkentett összege fizethető ki
a Portfóliótulajdonosnak.
Visszaváltási tábla

Szerződött futamidő

A futamidőből eltelt évek

3 év

5 év

7 év

10 év

0

94.40%

92.20%

89.90%

86.50%

1

96.30%

93.70%

91.40%

87.90%

2

98.20%

95.30%

92.80%

89.20%

3

100.00%

96.90%

94.30%

90.60%

4

98.50%

95.70%

91.90%

5

100.00%

97.20%

93.30%

98.60%

94.60%

100.00%

96.00%

6
7

8

97.30%

9

98.70%

10

100.00%

.
14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a
Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a
Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6 munkanapon belül
köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték
alapján a Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfóliótulajdonos köteles a 14.1.
pontban meghatározott költségeket és ezek járulékait megfizetni, valamint a
jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését
érintő jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, a MNB tevékenységét érintő, illetve
befolyásoló jogszabályi változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő
jogosult egyoldalúan is, de a Portfóliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat
átvezetni A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország
jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft. továbbá a Társaság
üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott befektetési alapok kezelési
szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette
számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a
jelen Szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés
aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal az értékpapír‐ és
ügyfélszámla vezetésről szóló számlaszerződés, a kockázatfeltáró nyilatkozat (általános), a
kockázatfeltáró nyilatkozat (a MEGATREND egyedi portfóliókezelési szerződés elemeként
használt ACCESS PP Deposit Alaphoz) és az értékpapírtitok nyilatkozat, valamint a
Portfóliótulajdonos nyilatkozatától függően a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szerződés.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé
tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi
aláírása.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR‐ ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy
“Számlavezető”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

2.

3.

4.

5.

A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására,
befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
kódszám alatt ügyfélszámlát és értékpapírszámlát nyit és vezet.
Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla amelyen kizárólag a
Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó
pénzforgalom bonyolítható le. A Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a
Számlatulajdonost megillető bevételt, és a számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő
kifizetést.
A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett rendelkezésre
jogosult személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Számlavezető által
rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. A
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a
Számlavezetőt haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért a Számlatulajdonos
tartozik felelősséggel.
A Számlatulajdonos a pénz‐ és értékpapír‐forgalom lebonyolításához szükséges terhelési
megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, a meghatározott
alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A
terhelési megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A
Számlavezető nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni, mivel azok a fizetés
címzettjének szólnak. A megbízásokat a Számlavezető az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint teljesíti.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési szolgáltatóval bonyolított,
befektetési eszközre szóló Portfóliókezelői és kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz‐ és

értékpapír‐forgalom tranzakcióit Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon
automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.
6. A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a Számlatulajdonos részére
kamatot nem térít.
7. Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által ‐ a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételek szerint ‐ nyújtott fizetési halasztás összege mértékéig tartozást mutathat.
8. A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést
küld az ügyfél által megadott postacímre vagy a számlakivonatot a Társaság internetes
honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél
megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Számlavezető központi Back Office csoportját ha a
számlakivonat a tárgyhónapot követő 15.‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az
Ügyfél a számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést,
illetve onnan való letöltést). Visszajelzés hiányában a Számlavezető a számlakivonatot
kipostázottnak és elfogadottnak tekint.
9. A számlaszerződés a MEGATREND egyedi portfóliókezelési szerződés hatályosságának
idejére szól. A Számlavezető jelen szerződés Számlatulajdonos általi felmondással történő
megszűntetését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Számlatulajdonos köteles a felmondási
idő lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló minden tartozását visszafizetni.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a portfoliókezelési szerződés 15.
pontjában hivatkozott szabályok az irányadók, melyeket a Számlatulajdonos megismerte, s
a benne foglaltakat tudomásul vette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének
feltétele annak a Társaság általi aláírása.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség
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kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott
pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy
elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása

Oldalszám: 497/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
érdekében a Portfóliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
Portfóliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi
értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. Ennek elmaradásából
eredő kockázatot én viselem, Portfóliókezelő a harmadik fél nemteljesítéséért nem vállal
felelősséget. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tájékoztatást
kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak
felfüggesztési limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során
is, a teljes értékét. Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a Portfóliókezelő
által bevitt stop‐loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés,
stb.). Az ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező
veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben
megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való
kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság,
esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése következhet be.
Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei
lehetnek. A Portfóliókezelő nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi
bíróságok előtt, így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy
részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz
meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek
során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a
kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek
árán is. Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó a
Portfóliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved

el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő
szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem
lehet. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Portfóliókezelő megkísérli a
pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle
független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes
irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi
időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását.
Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Portfóliókezelőt nem terheli
felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Portfóliótulajdonos a Portfóliókezelő
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy
azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal
történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű,
írásos megállapodás a felek között nem született ‐ Portfóliókezelőtől vagy annak
alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem
kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és
nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind pedig
az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett befektetési alapok
kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az
Európai Értékpapír‐piaci Hatóság befektetési útmutatóját.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
(A MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS ELEMEKÉNT HASZNÁLT ACCESS PP Deposit ALAPHOZ)
Tudomásom van arról, hogy a MegaTrend Egyedi Portfóliókezelési Szerződés egyik fontos
elemét képező ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyeinek vásárlásakor felmerülhet a
veszteség kockázata. Ennek megfelelően a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő
Részvénytárság részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a szerződés
megkötésekor. Kijelentem, hogy ismerem a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő
képességemnek megfelel.
Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok (általános)
Az infláció növekedése, a kamatpolitika kedvezőtlen változása közvetlenül érintheti az Alapok
kötvényeinek árfolyamát. Az adott állam költségvetési deficitje, külkereskedelmi mérlegének
passzívuma, GDP növekedési ütemének lassulása ugyancsak negatív hatással lehet az Alapok
portfoliójában tartott értékpapírok árfolyamára. A jogszabályi változások esetén az Alapok
befektetési politikájának megváltoztatására kényszerülhet. Az Alap által kibocsátott befektetési
jegyek tulajdonosaira negatívan hathat továbbá a személyi jövedelemadózás befektetések
jövedelmére vonatkozó rendelkezéseinek változása.
Értékelésből eredő kockázat (általános)
Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök
értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő
befektetések aktuális piaci értékeket. Előfordulhat azonban, hogy egyes értékpapírok nyilvános
árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul‐ vagy felülértékeltséget
mutathatnak.
Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok (általános)
Az Alap likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A bankbetétek
kockázata abban rejlik, hogy a betétet elfogadó bank fizetésképtelenné válhat, amely esetben a
betét megtérülése bizonytalan. Az Alap betéteire nem vonatkozik állami garancia. Az
állampapírok esetében elhanyagolható a vissza nem fizetés kockázata. Az állampapírok lejárat
előtti eladásakor az Alap kockázata az eladási árfolyam bizonytalansága.
Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat (általános)
Tekintetbe kell venni, hogy az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen fizetésképtelenség
állhat be, és nem tudja teljesíteni kötelezettségét.
Likviditási kockázat (általános)
A nyíltvégű befektetési alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármely napon
visszaválthatók a forgalmazási helyeken. Ez megfelelő likviditást igényel. Előfordulhat olyan

szélsőséges eset is, hogy a nagyarányú visszaváltások miatt az Alap eszközeinek esetlegesen
kedvezőtlen időpontbéli kényszerértékesítése válhat szükségessé.
A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (általános)
A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazását az
Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli
esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha:
az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több mint
tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy
a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak.
A forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével, vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul
folytatni kell.
A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap
megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza.
Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása (általános)
Az Alap működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, hogy a nagyarányú
visszaváltások következtében az Alap tőkéje oly mértékben csökken, hogy szükségessé válik az
Alap megszüntetése, illetve határozott futamidejűvé alakítása.
Határidős ügyletek kockázata (általános)
A kockázatfedezeti célból megkötött – az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix
hozamot biztosító ‐ határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci változások függvényében
veszteséget mutathat.
Befektetési jegyek forgalmazása (általános)
Az alapkezelő ‐ a forgalmazó útján ‐ a nyilvános nyílt végű befektetési alapra kibocsátott
befektetési jegyekre a pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni és
ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven forgalmazási napon belül teljesíteni. Értékpapíralap
esetén a befektetési jegy visszaváltásakor figyelembe vett nettó eszközérték legfeljebb a
visszaváltási igény bejelentését követő harmadik forgalmazási napon érvényes nettó
eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe vett nettó eszközérték megállapítását és a
kifizetés napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza.
Állampapír illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat (elsősorban Access PP Deposit Alap)
A magyar gazdaság helyzete fokozatosan javul, ez lefelé szorítja az általános kamatszintet,
amely alól a befektetési alapok sem vonhatják ki magukat. Így az alapok által elért hozamok
várhatóan csökkenő tendenciát fognak mutatni.

SZERZŐDÉS (TBSZ)
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Portfóliótulajdonos esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés hatálya
befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós befektetési
alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen szerződés
számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot
alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú
felelősség nem terheli.
ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési számla
nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára legkésőbb az
évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós
adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum kezdő 25,000 forint
befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós befektetési
összeget egyszerre elhelyezze, és az említett összeg ezen határidőre a számlán jóváírásra
pénzszámlát tartalmaz.
is kerüljön. A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók.
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós
befektetési számlí nyílhat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több tartós
Az adott tartós befektetési számlára történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

számla megnyitásának évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós
befektetési számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás
nem lehetséges, ez esetben az adott tartós befektetési számla megszűnik.
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –,
hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen pontban
foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a teljesítéshez
szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós befektetési számlán.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos ügyletek
esetében a pozíció megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos fedezet
szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel kapcsolatban díj‐ és
költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak. Figyelemmel arra, hogy pótlólagos
befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési
számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban
leírtakat is.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely tartós
befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós
befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti
követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós
befektetési számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás
erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A
fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az
óvadékkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata,
és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott
rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak,
amennyiben annak alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak
ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a
kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a
késedelmi kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
elfogadott.
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós befektetési
számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy rendelkezik,
hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének meghosszabbítását azzal, hogy
fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a futamidő
lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a befizetés
adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás aláírásával úgy
rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön megszüntetésre és a
negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a tartós
befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a Társaságnak
megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós befektetési
számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a Társaság
által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről,
az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra
vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások
és hatósági állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek következményeiért
a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet
megkötésének előfeltétele valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek
eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának
alapfeltétele a tartós befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses
szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen
szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos
ügyfélszámla szerződés fennálljon.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok
forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll
fenn az adóhatósággal szemben.
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának
egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a Társaság jogosult e
követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját megterhelni, és a tartós
befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott az egyedi portfóliókezelési
szerződés, az ügyfélszámla szerződés, valamint portfoliókezelési szerződés 15. pontjában
hivatkozott szabályok az irányadók.

Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől, illetve annak
további közvetítőjétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
internet hozzáféréssel. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a
Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a
Szerződést egy példányban írják alá, amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek
a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a
szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az
esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3.
pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban
meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

Hely és dátum

1

Hely és dátum

1

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

Társaság aláírása

Értékpapírtitok nyilatkozat (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő személyes adataimat, a
teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Társaság jelen
ajánlatot továbbító függő ügynöke, illetve további közvetítő részére az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsátja. Értékpapírszámlámra
vonatkozóan felhatalmazom a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐t (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43), hogy a
jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat az érintett függő ügynök és további közvetítő felé átadja. Kijelentem, hogy ebben az
összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán nem támasztok
követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy
súlyos gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám
(1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok
bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat
és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.

Természetes személyként saját magam nevében járok el.


Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében
járok el:
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti
rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása szükséges.
A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt.
tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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ÜZLETSZABÁLYZAT

MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.
évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet
végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél
megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel
kapcsolatban (ezek értelmezése, érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása
érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel
hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon
rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja
el, ugyanakkor a választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá
a választottbíróság határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a
bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták
elbírálására az alábbi eljárást választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):16

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu

16

A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73
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Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
FATCA NYILATKOZATOK

Oldalszám: 503/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT

(BSZ-15/79 melléklet)

MEGATREND + EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉS /hatályos 2014.09.15-től/
MEGATREND + EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉSHEZ
Érkeztetés:
/______________
BEFEKTETŐI PROFIL

______________

/______________

1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek

Oldalszám: 504/566
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:










 100 001 Ft – 500 000 Ft
> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
információt:
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a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról

elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

BUDA‐CASH Zrt.

Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:





Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐
Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról,
a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem
megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐
egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott
döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:
A közvetítő neve: ______________________________________________________
Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
MEGATREND +
EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)

1

Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási

.

címpéldány bemutatása szükséges

Név/cégnév1

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító jel/adószám

Telefonszám
Értesítési mód
Befektetendő összeg (kezdő
portfólió)
Futamidő
Már rendelkezem MegaTrend
számlával és a további
befektetéseimet a meglévő
számlán szeretném elhelyezni.

E‐mail cím

 Elektronikusan

 Postai úton

Ft, azaz
______________éves

forint

(A lehetséges futamidők: 3, 5, 7, és 10 év)

Igen Nem („NEM” válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét képezik, „Igen”
válasz esetén a számlanyitásra vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók.
Figyelmeztetés: Adott hónapban adott lejáratra csak 1 db portfóliókezelés indítható!

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét
képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
áthúzandók.)
Figyelmeztetés!: A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számla
nyílhat. Törvényi megfelelés miatt tartós befektetési számlán csak 3 és 5 éves futamidejű portfoliókezelés indítható!
(Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)
(továbbiakban: ”Ügyfél”, vagy “Portfóliótulajdonos”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22;
Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096‐2/1995 számú engedélye alapján
működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy “Portfóliókezelő”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és
időben az alábbi feltételek szerint:
Tartós befektetési alszámlát
szeretnék nyitni a
Portfóliókezeléshez

1. Fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti
különbözet.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét az ügyfél
számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20. napjáig megállapítja.
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív különbözete.
Kezdő portfólió: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása előtt.
Portfolió nyitó értéke: a Portfóliótulajdonos által befektetett pénzösszeg a kezdeti díj levonása
után.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján meghatározott
időpont.
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak, amely 3, 5, 7
vagy 10 év lehet.
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja
(amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke az értékelés napján – az előző
forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely
a portfóliótulajdonos portfóliójára kiszámításra kerül.
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely
a portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének
összessége.
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen szerződés 11.3.
pontjában részletezett díjakkal, rendes felmondás, valamint szerződésellenes rendkívüli
felmondás esetén pedig a 14.1. pontban részletezett díjakkal.
2. A Megállapodás tárgya
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg tekintetében
portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel kapcsolatos összes jogügyletnél a
Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a szerződés 11. pontjában meghatározott díjak
és költségek megtérítése ellenében. A Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a portfóliótulajdonos által
portfóliókezelésre átadott összegből befektetés‐állományt (portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes
elemeit eladja illetve megvásárolja, az azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti,
az átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
Portfóliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
A portfóliókezelés keretében a Portfóliókezelő jellemzően az alábbi ügyleteket, az alábbi
pénzügyi eszközökre hajtja végre:
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BUX határidős ügyletek,
Certifikátok, warrantok, CFD‐k,
Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor hatályos
díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a portfóliókezelés alapjául
szolgáló technikai elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow
Jones stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany,
ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott
ügyletek
 devizapárok
A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének hatáskörébe tartozik.
Az egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő alatt nem változtatja meg.
A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos
befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett
pénzállományból a Portfóliókezelő ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegy‐, valamint
állampapír‐állományt képezhet.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak befektetési jegyet,
illetve állampapírt vásárolhat, amely állomány a portfólió részét képezi, és amelyet
Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használ fel.
Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a portfóliókezelés során végrehajtott
ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad
Portfóliókezelő részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott összegből a jelen szerződésben
és a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor a
Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása
szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő önállóan
rendelkezik a Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott portfólióval, önállóan végzi a
portfólió ki‐ és átalakítását. Portfóliótulajdonosnak a portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan
jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincs.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb
érvényesítése érdekében a MEGATREND portfóliókezelési szerződést megkötő
portfóliótulajdonosok esetében a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a
portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el. Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz
jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által egyenlő
elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot, mely szerint az összesített
eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi
eszközök az egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában
kerülnek szétosztásra a portfóliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás
és kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja, hogy a Portfóliótulajdonos
javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban
kimutatható legyen.
4. A kezdő portfólió és a portfólió nyitó értéke
A portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek – mint kezdő portfóliónak – 100.000,‐Ft‐tal
maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető pénzösszeg minimális
összege 500.000,‐Ft. A kezdő portfólió és a kezdeti díj (11. pont) különbözete a portfólió nyitó
értéke. A portfóliótulajdonos jelen szerződés hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet
befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – 3, 5, 7 vagy
10 év lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a fent
megjelölt futamidő szerinti portfóliókezelési időtartamot választja.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de
legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi kezdetét, feltéve, hogy a MEGATREND
portfóliókezelési szerződést azonos időtartamra megkötő portfóliótulajdonosok tárgyhónap 15.
napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt kezdő portfóliók összege a 15.000.000,‐Ft‐ot eléri,
vagy ennek hiányában akkor, ha ezen portfóliótulajdonosok bármelyikének a
szerződéskötésétől 90 nap már eltelt. A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon
portfóliótulajdonosok esetén alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra,
azonos kezdő időpontban indul.
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg (kezdő portfólió) eléri
az 50.000.000,‐Ft‐ot, a portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a Felek a fentiektől
eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13. pontban
meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfóliókezelő a portfólió nyitó értékét pénzpiaci
alap, likvidítási alap, állampapír vagy az ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyébe
fektetheti. Ezt a körülményt az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól
elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek legmesszemenőbb
figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során
Portfóliókezelő a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt
kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel
ad tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
 a portfólió jelentéskori összetételét,
 a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a
befektetett összeghez képest; az értékelés az értékelést megelőző napi
záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a
Portfóliókezelő köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezésért, illetve
pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő
adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást
ismeri, arról a Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes
tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe
venni. A közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott ügyet saját maga
látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle
elvárható együttműködő magatartást tanúsítani köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles
megfizetni.
8. Portfóliókezelés, számlavezetés
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A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a jelen
szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost megillető befektetési
elemek forintértékét.
A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfólió‐kezelés időtartama alatt
tájékoztató jellegű, a Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok forintértékével
nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény‐ és
tehermentességéért. A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját maga jogosult
dönteni egyes pénzügyi eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és azokhoz kapcsolódó
befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfóliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a
10. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani. A portfóliókezelés megszűnésekor a Portfóliótulajdonost a Portfólió (nettó) záró
értéke illeti meg.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %‐os mértékének megállapítása a
következő képlet alapján történik:
Pl ‐ P0
365
Hp =
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
100
P0
N
ahol:
Hp
: a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl
: a portfólió bruttó záróértéke
P0
: a portfólió nyitó értéke
N
: a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak
napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít meg a
pénzügyi eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával.
Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke helyett az adott napi
portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak
mértékéhez semminemű kötelezettség‐vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a Portfóliókezelő között
osztozkodás tárgyát képezi.
A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját követő 6.
munkanapig, a portfólió záró eszközértének kifizetésével egyidejűleg, egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. A Kezdeti Díj mértéke a Kezdő portfólióra vetítve a futamidő függvényében az
alábbiak szerint alakul:

Futamidő (év)
3
3%

5
5%

7
5%

10
5%

Kezdeti díj (%)
A Megbízott a Kezdeti Díjat a portfoliókezelési tevékenység megkezdését
megelőzően jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül levonja a
Megbízó által a rendelkezésre bocsátott Kezdő portfólióból.
11.2. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön kezelési díjat nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós
díjra jogosult, melynek alapja és mértéke a mindenkor hatályos díjjegyzékben
meghatározott.
Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével
egyidejűleg érvényesíti.
11.3. A Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult,
amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó hozam a Buda‐Cash Zrt.
Üzletszabályzatának Díjtételeiben %‐os mértékben meghatározott hozamot
meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott hozamok különbözete,
mértéke pedig 20 %. A sikerdíjat a Portfóliókezelő jogosult az elszámolás során
érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle elvárható
gondossággal köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése, értékesítése, valamint az ezekkel
összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása során. Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy
sem tőkegaranciát, sem hozamgaranciát nem vállal. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
Portfóliótulajdonos tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a Portfóliókezelő
kölcsön nem adhatja.
13. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei
A szerződés a Társaság általi aláírás napján jön létre és lép hatályba.
A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

a portfóliókezelési időszak lejártával,

a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,

a Portfóliótulajdonos indokolás nélküli (rendes) felmondásával.
A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:

a Portfóliókezelő engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti,

a Portfóliókezelő ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,
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a Portfóliókezelő jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki
felróható módon nem teljesíti.
A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást a Portfóliótulajdonos köteles
részletesen megindokolni.
14. A megállapodás felmondással történő megszűntetése esetén követendő eljárás
14.1. Rendes felmondás esetén:
Portfóliótulajdonos jogosult a jelen szerződést bármikor írásban felmondani.
Felmondás esetén Portfóliókezelő a felmondás kézhezvételéttől számított 6 banki
napon belül a portfóliót értékesíti, és Portfóliótulajdonos részére a
Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti.
Rendes felmondás esetén a Portfóliókezelő jogosult a 11. pontban meghatározott
költségeket és a felmondási díjat levonni. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás
esetén a Portfóliótulajdonos felmondási díjat köteles a Portfóliókezelőnek fizetni. A
felmondási díj a felmondási teljesítménydíjból és a visszaváltási díjból tevődik össze.
Felmondási teljesítmény díj:
A felmondási teljesítménydíj, a portfólió nyitóértékéhez képest elért pozitív bruttó
hozam, mértéke pedig az elért pozitív bruttó hozam 50%‐a.
Visszaváltási díj:
A visszaváltási díj alap:
‐ a felmondáskor aktuális portfólióérték a felmondási teljesítménydíjjal csökkentetve
vagy a nyitó portfólióérték közül a nagyobb érték.
A visszaváltási díj számítása:.
Visszaváltási díj mértéke (%) = 100% ‐ a visszaváltási táblában feltűntetett %‐os érték
(a futamidőből eltelt évek és a szerződött futamidő függvényében)
A Portfólió (bruttó) záró értékének a felmondási díjjal csökkentett összege fizethető ki
a Portfóliótulajdonosnak.
Visszaváltási tábla

Szerződött futamidő

A futamidőből eltelt évek

3 év

5 év

7 év

10 év

0

94.40%

92.20%

89.90%

86.50%

1

96.30%

93.70%

91.40%

87.90%

2

98.20%

95.30%

92.80%

89.20%

3

100.00%

96.90%

94.30%

90.60%

4

98.50%

95.70%

91.90%

5

100.00%

97.20%

93.30%

98.60%

94.60%

100.00%

96.00%

6
7

8

97.30%

9

98.70%

10

100.00%

.
14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a
Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a
Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6 munkanapon belül
köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték
alapján a Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfóliótulajdonos köteles a 14.1.
pontban meghatározott költségeket és ezek járulékait megfizetni, valamint a
jogellenes felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő működését
érintő jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, a MNB tevékenységét érintő, illetve
befolyásoló jogszabályi változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Portfóliókezelő
jogosult egyoldalúan is, de a Portfóliótulajdonos előzetes értesítése mellett változásokat
átvezetni A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország
jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft. továbbá a Társaság
üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott befektetési alapok kezelési
szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a Társaság a
www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette
számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a
jelen Szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés
aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal az értékpapír‐ és
ügyfélszámla vezetésről szóló számlaszerződés, a kockázatfeltáró nyilatkozat (általános), a
kockázatfeltáró nyilatkozat (a MEGATREND egyedi portfóliókezelési szerződés elemeként
használt ACCESS PP Deposit Alaphoz) és az értékpapírtitok nyilatkozat, valamint a
Portfóliótulajdonos nyilatkozatától függően a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szerződés.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek Ügyfél általi aláírása a Társaság felé
tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi
aláírása.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR‐ ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy
“Számlavezető”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

2.

3.

4.

5.

A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására,
befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és értékpapír forgalmának lebonyolítására
kódszám alatt ügyfélszámlát és értékpapírszámlát nyit és vezet.
Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla amelyen kizárólag a
Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége körébe tartozó ügylethez kapcsolódó
pénzforgalom bonyolítható le. A Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a
Számlatulajdonost megillető bevételt, és a számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő
kifizetést.
A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett rendelkezésre
jogosult személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Számlavezető által
rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. A
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a
Számlavezetőt haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért a Számlatulajdonos
tartozik felelősséggel.
A Számlatulajdonos a pénz‐ és értékpapír‐forgalom lebonyolításához szükséges terhelési
megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, a meghatározott
alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A
terhelési megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A
Számlavezető nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni, mivel azok a fizetés
címzettjének szólnak. A megbízásokat a Számlavezető az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint teljesíti.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési szolgáltatóval bonyolított,
befektetési eszközre szóló Portfóliókezelői és kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz‐ és

értékpapír‐forgalom tranzakcióit Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon
automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.
6. A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a Számlatulajdonos részére
kamatot nem térít.
7. Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által ‐ a vonatkozó jogszabályokban rögzített
feltételek szerint ‐ nyújtott fizetési halasztás összege mértékéig tartozást mutathat.
8. A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést
küld az ügyfél által megadott postacímre vagy a számlakivonatot a Társaság internetes
honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél
megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. A számlatulajdonos köteles
haladéktalanul értesíteni a Számlavezető központi Back Office csoportját ha a
számlakivonat a tárgyhónapot követő 15.‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az
Ügyfél a számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság
internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést,
illetve onnan való letöltést). Visszajelzés hiányában a Számlavezető a számlakivonatot
kipostázottnak és elfogadottnak tekint.
9. A számlaszerződés a MEGATREND egyedi portfóliókezelési szerződés hatályosságának
idejére szól. A Számlavezető jelen szerződés Számlatulajdonos általi felmondással történő
megszűntetését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a Számlatulajdonos köteles a felmondási
idő lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló minden tartozását visszafizetni.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a portfoliókezelési szerződés 15.
pontjában hivatkozott szabályok az irányadók, melyeket a Számlatulajdonos megismerte, s
a benne foglaltakat tudomásul vette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek
Ügyfél általi aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének
feltétele annak a Társaság általi aláírása.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség
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kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott
pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy
elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása
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érdekében a Portfóliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
Portfóliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi
értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. Ennek elmaradásából
eredő kockázatot én viselem, Portfóliókezelő a harmadik fél nemteljesítéséért nem vállal
felelősséget. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tájékoztatást
kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak
felfüggesztési limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során
is, a teljes értékét. Bizonyos társasági események során előfordulhat, hogy a Portfóliókezelő
által bevitt stop‐loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés,
stb.). Az ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező
veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben
megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való
kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság,
esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények nagymértékű esése következhet be.
Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei
lehetnek. A Portfóliókezelő nem tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi
bíróságok előtt, így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy
részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz
meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek
során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a
kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek
árán is. Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit Megbízó a
Portfóliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved

el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő
szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem
lehet. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Portfóliókezelő megkísérli a
pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle
független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes
irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi
időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását.
Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Portfóliókezelőt nem terheli
felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Portfóliótulajdonos a Portfóliókezelő
alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy
azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal
történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi
részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az
opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű,
írásos megállapodás a felek között nem született ‐ Portfóliókezelőtől vagy annak
alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem
kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és
nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind pedig
az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett befektetési alapok
kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az
Európai Értékpapír‐piaci Hatóság befektetési útmutatóját.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
(A MEGATREND EGYEDI PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS ELEMEKÉNT HASZNÁLT ACCESS PP Deposit ALAPHOZ)
Tudomásom van arról, hogy a MegaTrend Egyedi Portfóliókezelési Szerződés egyik fontos
elemét képező ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyeinek vásárlásakor felmerülhet a
veszteség kockázata. Ennek megfelelően a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő
Részvénytárság részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a szerződés
megkötésekor. Kijelentem, hogy ismerem a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket, különös
tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő
képességemnek megfelel.
Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok (általános)
Az infláció növekedése, a kamatpolitika kedvezőtlen változása közvetlenül érintheti az Alapok
kötvényeinek árfolyamát. Az adott állam költségvetési deficitje, külkereskedelmi mérlegének
passzívuma, GDP növekedési ütemének lassulása ugyancsak negatív hatással lehet az Alapok
portfoliójában tartott értékpapírok árfolyamára. A jogszabályi változások esetén az Alapok
befektetési politikájának megváltoztatására kényszerülhet. Az Alap által kibocsátott befektetési
jegyek tulajdonosaira negatívan hathat továbbá a személyi jövedelemadózás befektetések
jövedelmére vonatkozó rendelkezéseinek változása.
Értékelésből eredő kockázat (általános)
Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök
értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő
befektetések aktuális piaci értékeket. Előfordulhat azonban, hogy egyes értékpapírok nyilvános
árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul‐ vagy felülértékeltséget
mutathatnak.
Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok (általános)
Az Alap likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A bankbetétek
kockázata abban rejlik, hogy a betétet elfogadó bank fizetésképtelenné válhat, amely esetben a
betét megtérülése bizonytalan. Az Alap betéteire nem vonatkozik állami garancia. Az
állampapírok esetében elhanyagolható a vissza nem fizetés kockázata. Az állampapírok lejárat
előtti eladásakor az Alap kockázata az eladási árfolyam bizonytalansága.
Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat (általános)
Tekintetbe kell venni, hogy az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen fizetésképtelenség
állhat be, és nem tudja teljesíteni kötelezettségét.
Likviditási kockázat (általános)
A nyíltvégű befektetési alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármely napon
visszaválthatók a forgalmazási helyeken. Ez megfelelő likviditást igényel. Előfordulhat olyan

szélsőséges eset is, hogy a nagyarányú visszaváltások miatt az Alap eszközeinek esetlegesen
kedvezőtlen időpontbéli kényszerértékesítése válhat szükségessé.
A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (általános)
A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazását az
Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli
esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha:
az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több mint
tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy
a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak.
A forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével, vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul
folytatni kell.
A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap
megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza.
Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása (általános)
Az Alap működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, hogy a nagyarányú
visszaváltások következtében az Alap tőkéje oly mértékben csökken, hogy szükségessé válik az
Alap megszüntetése, illetve határozott futamidejűvé alakítása.
Határidős ügyletek kockázata (általános)
A kockázatfedezeti célból megkötött – az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix
hozamot biztosító ‐ határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci változások függvényében
veszteséget mutathat.
Befektetési jegyek forgalmazása (általános)
Az alapkezelő ‐ a forgalmazó útján ‐ a nyilvános nyílt végű befektetési alapra kibocsátott
befektetési jegyekre a pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni és
ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven forgalmazási napon belül teljesíteni. Értékpapíralap
esetén a befektetési jegy visszaváltásakor figyelembe vett nettó eszközérték legfeljebb a
visszaváltási igény bejelentését követő harmadik forgalmazási napon érvényes nettó
eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe vett nettó eszközérték megállapítását és a
kifizetés napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza.
Állampapír illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat (elsősorban Access PP Deposit Alap)
A magyar gazdaság helyzete fokozatosan javul, ez lefelé szorítja az általános kamatszintet,
amely alól a befektetési alapok sem vonhatják ki magukat. Így az alapok által elért hozamok
várhatóan csökkenő tendenciát fognak mutatni.

SZERZŐDÉS (TBSZ)
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Portfóliótulajdonos esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1)
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés
befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós befektetési
hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó szabályokat. A jelen
számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot
szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú
felelősség nem terheli.
ügyfélszámlájához kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet
3)
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési számla
nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós befektetési számlájára legkésőbb az
évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós
adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum kezdő 25,000 forint
befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát, és egy tartós befektetési
összeget egyszerre elhelyezze, és az említett összeg ezen határidőre a számlán jóváírásra
pénzszámlát tartalmaz.
is kerüljön. A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók.
2)
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós
befektetési számlí nyílhat. Amennyiben a Társaságnál egy adóévben több tartós
Az adott tartós befektetési számlára történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

számla megnyitásának évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós
befektetési számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás
nem lehetséges, ez esetben az adott tartós befektetési számla megszűnik.
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor kifejezetten és egyértelműen nem
kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –,
hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen pontban
foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a
teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott tartós befektetési
számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos
ügyletek esetében a pozíció megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos
fedezet szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel kapcsolatban
díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak. Figyelemmel arra, hogy pótlólagos
befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési
számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja megbízásait és kéri a 6. pontban
leírtakat is.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely
tartós befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós
befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti
követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós
befektetési számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás
erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái) megterhelésre is kerülhessenek. A
fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az
óvadékkal és egyéb biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata,
és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a hivatkozott
rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak,
amennyiben annak alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak
ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak következményeiről – beleértve a
kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a
késedelmi kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a
Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet megértett és
elfogadott.
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós
befektetési számlák futamidejének meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy
rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének meghosszabbítását
azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a
futamidő lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a
befizetés adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen megállapodás aláírásával
úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön megszüntetésre és a
negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a
tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított díjakat/költségeket a
Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós
befektetési számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a
Társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások
köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra
vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások
és hatósági állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek következményeiért
a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben valamely eszköz elhelyezésének / ügylet
megkötésének előfeltétele valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek
eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának
alapfeltétele a tartós befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses
szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban legyen. A jelen
szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos
ügyfélszámla szerződés fennálljon.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok
forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll
fenn az adóhatósággal szemben.
Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának
egyenlege egy évet meghaladó időtartamban tartozást mutat, a Társaság jogosult e
követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját megterhelni, és a tartós
befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott az egyedi
portfóliókezelési szerződés, az ügyfélszámla szerződés, valamint portfoliókezelési
szerződés 15. pontjában hivatkozott szabályok az irányadók.

Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől, illetve annak
további közvetítőjétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐
Cash Zrt. honlapján elérhető (www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik
internet hozzáféréssel. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és megértette a
Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat.
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Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a
Szerződést egy példányban írják alá, amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek
a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a
szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az
esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3.
pontja szerint
‐
fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú
tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
‐
fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban
meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

Hely és dátum

1

Hely és dátum

1

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

Társaság aláírása

Értékpapírtitok nyilatkozat (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő személyes adataimat, a
teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Társaság jelen
ajánlatot továbbító függő ügynöke, illetve további közvetítő részére az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre bocsátja. Értékpapírszámlámra
vonatkozóan felhatalmazom a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐t (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43), hogy a
jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat az érintett függő ügynök és további közvetítő felé átadja. Kijelentem, hogy ebben az
összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán nem támasztok
követeléseket a Tárasággal az érintett függő ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy
súlyos gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.
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Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám
(1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok
bejelenteni a
szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező esetleges változásokat
és e
kötelezettség elmulasztásából ered‐ kár engem terhel.

Természetes személyként saját magam nevében járok el.


Természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében
járok el:
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák feletti
rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása szükséges.
A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________

Számlatulajdonos aláírása

Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH Zrt.
tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

amely létrejött egyrészről a
Név:
Állandó lakcím:
(a továbbiakban: ügyfél),
másrészről a
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
01‐10‐043344

(a továbbiakban: társaság)
között, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.
évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet
végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél
megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott megbízás szerinti egyedi ügylettel
kapcsolatban (ezek értelmezése, érvényessége, megszegése, megszűnése stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása
érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel
hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon
rendelkezhetnek és a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték;
a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja
el, ugyanakkor a választottbírósági eljárásban illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá
a választottbíróság határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a
bíróságtól;
a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól eltérő kikötésnek minősül.

a.

b.

c.

4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen felmerülő, 2. pont szerinti jogviták
elbírálására az alábbi eljárást választja (a választottbírósági eljárás 1‐es, a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):17

□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot maga is elfogadja.

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

Buda‐Cash Brókerház Zrt. | 1118 Budapest, Ménesi út 22. | Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344 | Adószám: 12249312‐1‐43 | www.budacash.hu
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A négyzetben a választott eljárást jelölni kell!
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Jelen csomag részeként az ügyféllel aláíratásra kerülnek még az alábbi bizonylatok is:
BSZ-15/4/2
BSZ-15/58
BSZ-15/73
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Nyilatkozat részvénykönyvi bejegyzéshez
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
FATCA NYILATKOZATOK

Oldalszám: 515/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
(BSZ-15/80 melléklet)

MEGATRENDX szolgáltatáscsomag /hatályos 2014.12.29-től/
MEGATRENDX szolgáltatáscsomag

Érkeztetés: ______________ /______________ /______________
BEFEKTETŐI PROFIL

1. Ügyfél adatai:
Név:

Ügyfélkód:

Cím:

Telefonszám:

2. Az ügyfél befektetési tapasztalatai
Az alábbiak közül mi(k)ben tartja/tartotta befektetéseit, megtakarítását?

Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel?

–több válasz is megjelölhető

– több válasz is megjelölhető







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek







Betét
Befektetési jegy
Strukturált termékek
Certificate






Állampapír
Részvény
Warrant
Opciós ügyletek

Egyéb tőkeáttételes ügyletek
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Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg?



Alacsony



Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)



Közepes

Magas

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (HUF)





0 – 500 000 Ft
5 000 001 Ft – 20 000 000 Ft






0 ‐ 5 alkalommal





6 ‐ 20 alkalommal

> 20 alk.

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
500 001 Ft – 5 000 000 Ft



Rövid (0 ‐ 1 év)



Közepes (1 ‐ 3 év)

> 20 000 000 Ft



Hosszú (> 3 év)



Változó

Változó

3. Az ügyfél kockázatvállalási típusa
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?






Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyamingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat mellett döntök,
azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és nemzetközi pénz‐
és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány áll előtérben. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyamingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama
alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok meghatározott
értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak
élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek nagyobb árfolyamingadozások és
vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és
kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a tőke egy részét,
vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni. Alárendelt szerepet játszanak az
olyan szempontok mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid
időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.

4. Az ügyfél befektetési célja
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?




0 – 1 évre
> év




1 – 3 évre



Befektetésének célja?

3 – 5 évre

Változó







Megtakarítás
Nyugdíj

Spekuláció
Egyéb

5. Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei
Az Ön rendszeres havi megtakarítása:

Bevételének forrása: 1

Havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása:










 100 001 Ft – 500 000 Ft
> 500 000 Ft
 Változó
Egyéb vagyon (millió HUF): 1
Likvid eszközök: 1
 1 Ft– 1 000 000 Ft  > 1 000 000 Ft
 Változó mértékben
0 Ft – 100 000 Ft

Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:




1 Ft – 5 000 000 Ft

Kölcsön



Egyéb

Nem áll fenn kötelezettségvállalás

Ingatlanok:



> 5 000 000 Ft

Változó mértékben




1 Ft – 20 000 000 Ft



> 20 000 000 Ft

Változó mértékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel? 1



Igen



Nem

6. Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő az ügyfél alkalmasságának és
megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban:
Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐vel kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott
válaszok a valóságnak megfelelnek valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján
kerülnek kiértékelésre és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt.‐től az eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatást. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés
esetében – körülményeiben bekövetkezett változás miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő
következményekért a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt., illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt maga visel . Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége vonatkozásában változás áll be, ezt köteles haladéktalanul bejelenteni a
Társaságnak, ez a körülmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja, hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt.
joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált,
továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató
hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés
alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. által nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztatóhirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadóak.

Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
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információt:





a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól
a befektetése típusáról, céljáról

elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis hogy a Buda‐Cash Brókerház
Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
Figyelmeztetés: A BUDA‐CASH Zrt. függő ügynöke vagy a függő ügynök közvetítője az ügyféltől pénzt nem vehet át, a BUDA‐CASH Zrt. nevében kötelezettséget nem vállalhat!

Hely és dátum

1

1

Hely és dátum

________________________________________

________________________________________

Ügyfél aláírása

BUDA‐CASH Zrt.

Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki!
MiFID ügyfélkategória besorolás:





Lakossági ügyfél

Szakmai ügyfél

Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:

Megfelelés tekintetében az ügyfél:







Alkalmas

Nem alkalmas

Megfelelő



Elfogadható partner



Nem megfelelő

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a Buda‐Cash Zrt.‐nél vezetett fentebb megjelölt számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐
Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú
törvény (Bszt.) 41. §.‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt.‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról,
a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem
megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatát, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐
egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.
Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. / a Buda‐Cash Zrt. megbízottja olyan időben tette meg, hogy számomra ‐a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott
döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel



rendelkezem



nem rendelkezem



és kifejezetten

hozzájárulok



nem járulok hozzá

hogy a Buda‐Cash Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a
www.budacash.hu honlapon.
Hely és dátum.
________________________________________

Ügyfél aláírása
A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi el‐írásoknak valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A
Társaság nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként
végzem. A függő ügynök a Bszt. 115. § (4) szerint a függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez
további közvetítőt vehet igénybe, azzal, hogy a függő ügynök által igénybe vett közvetítő további közvetítőt nem vehet igénybe.

Dátum _____________________

______________________________

Függő ügynök aláírása
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Közvetítő igénybevétele esetén kitöltendő:

A közvetítő neve: ______________________________________________________

Dátum _____________________

Munkatársi azonosító:_____________________________________

______________________________
Közvetítő aláírása
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MEGATRENDX szolgáltatáscsomag
MEGÁLLAPODÁS BEFEKETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOKAT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)
1 Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi cégkivonat, cégokiratok és aláírási
címpéldány bemutatása szükséges.
Név/cégnév1

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél
szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég
székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító
jel/adószám

Telefonszám

E‐mail cím

Értesítési mód

 Elektronikusan

 Postai úton

(továbbiakban: ”Ügyfél”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi
út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a
P.70.096‐2/1995 számú engedélye és a pénzügyi szervezetek állami felügyelete e‐iii/1156/2008., valamint en‐iii/m‐444/2009. számú
határozatai szerinti tevékenységi engedélyek alapján működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és Társaság a
továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
I. JELEN SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság az Ügyfél részére a jelen szerződés hatálya alatt a Bszt‐ben meghatározott alábbi
befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybe vételét teszi lehetővé:
1.1. megbízás végrehajtása az ügyfél javára és megbízás felvétele és továbbítása,
1.2. saját számlás kereskedés,
1.3. portfóliókezelés,
1.4. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési
garanciavállalás), illetőleg kötelezettségvállalás nélkül,
1.5. ügyfélszámla, értékpapírszámla és értékpapír letéti számla vezetése – beleértve a pénzügyi eszköz letéti őrzését és a letétkezelést is,
1.6. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés.
2. A Társaság az 1. pontban meghatározott tevékenységek közül a portfoliókezelést az Ügyfél kifejezett erre vonatkozó külön
rendelkezése alapján végzi.
3. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy egyes szolgáltatások igénybe vétele érdekében – különösen abban az esetben, ha a szolgáltatás
olyan pénzügyi eszköz tekintetében kerül igénybe vételre, amelyhez a Társaság megítélése vagy jogszabályi előírás alapján további
ügyfélnyilatkozat vagy megállapodás szükséges – a szolgáltatást e tekintetben kizárólag e kiegészítő nyilatkozat megtétele és/vagy
megállapodás létrejötte esetében nyújtsa az Ügyfél számára.
4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek, valamint a jelen szerződés alapján létrejövő szerződéseknek az Ügyfél általi
aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, az érintett szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása, amely egyben
az Ügyfél ajánlatának a Társaság általi elfogadását is jelenti. Ebben az esetben figyelembe veendőek a XI.2. pontban foglaltak is.
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II. FOGALMAK
A jelen szerződés alkalmazásában (az egyes fejezetek az adott szolgáltatásra vonatkozóan további fogalmakat is meghatározhatnak):
Számla: A Társaság által az Ügyfél számára vezetett ügyfélszámla, értékpapírszámla, értékpapír letéti számla és azok mindenkori
alszámlái, amelyeket a Társaság egységesen kóddal jelöl meg.
Üzletszabályzat: A Társaság mindenkor hatályos „Üzletszabályzat” elnevezésű általános szerződési feltételei.
Díjjegyzék: a Társaság egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő, az alkalmazott díjakat, költségeket, kamatokat,
késedelmi kamatokat és kötbért tartalmazó, mindenkor hatályos szabályzatok, amelyeket a Társaság az Üzletszabályzat rendelkezései
szerint jogosult módosítani. A Társaság meghatározott közvetítőin keresztül igénybevett szolgáltatásai tekintetében eltérő díjjegyzékeket
jogosult alkalmazni, azzal, hogy az azokban nem szabályozott tételek tekintetében az (általános) díjjegyzék szabályai az irányadóak
Eseti megbízás: az Ügyfélnek a Társaság által kézhez vett ajánlata valamely eszköz adásvételére vonatkozóan – beleértve a Társaság
ajánlatának elfogadására az Ügyfél által tett nyilatkozatot is –, valamint az Ügyfél nevében és javára, az Ügyfél felhatalmazása alapján tett
nyilatkozatokat, rendelkezéseket is, melynek a Társaság általi elfogadásával bizományosi szerződés, saját számlás ügylet vagy egyéb
ügylet jön létre a Felek között. Az ajánlat paramétereit az Üzletszabályzat meghatározhatja.
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Kbftv.: 2014. évi XVI. törvény
III. SZÁMLANYITÁS, SZÁMLAVEZETÉS, SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS (1.5. PONTBAN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYADÓ
SZABÁLYOK)
1. A Társaság és az Ügyfél között a jelen szerződés létrejöttével egyben számlaszerződés is létrejön, amely alapján a Társaság az Ügyfél
részére a jelen szerződés létrejöttével az alábbi számlákat nyitja meg és vezeti az Ügyfél pénzeszközeinek és pénzügyi eszközeinek
nyilvántartására, a Társaságnál kötött ügyleteihez kapcsolódó fizetési‐ és pénzügyi eszközforgalmának lebonyolítására:
- ügyfélszámla
- értékpapírszámla
- értékpapír letéti számla.
2. Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű számla, amelyen kizárólag a Társaság befektetési szolgáltatási tevékenysége és
kiegészítő szolgáltatásai körébe tartozó ügylethez kapcsolódó pénzforgalom bonyolítható le. A Társaság az ügyfélszámlán tartja
nyilván az Ügyfelet megillető bevételt, és a számláról teljesíti az Ügyfelet terhelő kifizetést.
3. A Ügyfél köteles a Számla felett rendelkezésre jogosult személyek aláírását és azonosító adatait bejelenteni a Társaság által
rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha
adataiban változás áll be, arról a Társaságot haladéktalanul értesíti. E kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből
eredő, jelen szerződés tekintetében felmerülő károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel.
4. Az Ügyfél a pénz‐ és pénzügyi eszközforgalom lebonyolításához szükséges terhelési megbízásokat az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványokon, a meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Társasághoz. A terhelési
megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell kitölteni. A Társaság nem köteles az adatok helyességét megvizsgálni,
mivel azok a címzettnek szólnak. A megbízásokat a Társaság az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint teljesíti.
5. Az Ügyfélnek a Társasággal, mint befektetési vállalkozással bonyolított, pénzügyi eszközre szóló ügyleteiből eredő pénz‐ és pénzügyi
eszközforgalom tranzakcióit a Társaság az 1. pontban megjelölt számlákon automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.
6. A Társaság az ügyfélszámla záró követel egyenlege után az Ügyfél részére kamatot nem fizet.
7. Az ügyfélszámla egyenlege a Társaság által – a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételek szerint – nyújtott fizetési halasztás
összege mértékéig tartozást mutathat.
8. A Társaság vállalja, hogy a Számla forgalmáról havi rendszerességgel értesítést küld az Ügyfél által megadott postacímre vagy a
számlakivonatot/egyenlegközlőt a Társaság internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az
Ügyfél megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Társaság központi
Back Office csoportját ha a számlakivonat/egyenlegközlő a tárgyhónapot követő 15‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az
Ügyfél a számlakivonat/egyenlegközlő postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a Társaság internetes honlapján
biztosított, egyedi jelszóval védett tárhelyen történő megtekintést, illetve onnan való letöltést). Visszajelzés hiányában a Társaság a
számlakivonatot/egyenlegközlőt kipostázottnak és elfogadottnak tekinti.
9. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Társaságot, hogy a tévedés felismerésekor bármely mást megelőzően az Ügyfél
Számláján tévesen jóváírt vagy terhelt összeget vagy értékpapírt, egyéb pénzügyi eszközt az Ügyfél számláján helyesbítse, azaz a
tévesen jóváírt összeggel vagy értékpapírral/egyéb pénzügyi eszközzel az Ügyfél számláját megterhelje.
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10. A számlavezetésre, a Számla feletti rendelkezésre egyebekben az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.
IV. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS:
1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e szerződés hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra
vonatkozó szabályokat is, így a jelen fejezetben foglaltak egyben a Felek közötti tartós befektetési szerződést is jelenti. A jelen
szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú Számlájához kapcsolódó alszámlákat –
tartós befektetési számlákat nyit és vezet évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. Egy tartós
befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát és egy tartós befektetési pénzszámlát tartalmaz. A tartós
befektetési számlákra egyebekben – eltérő kifejezett rendelkezés hiányában – a Számlára vonatkozó szabályokat is alkalmazni
kell.
2. A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számlát nyithat. Amennyiben a
Társaságnál egy adóévben több tartós befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a legkorábban nyitott tartós befektetési
számlát kell érvényesnek tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot felelősség nem terheli.
3. A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós befektetési számla nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a
tartós befektetési számlájára legkésőbb az adóév végéig a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum kezdő összeget
(vagy annak megfelelő külföldi fizetőeszközt) egyszerre elhelyezze és az említett összeg ezen határidőre a számlán jóváírásra is
kerüljön. A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4. pontban foglaltak is irányadók. Az adott tartós befektetési számlára
történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla megnyitásának évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes
tartós befektetési számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák között átjárás nem lehetséges, ez esetben az
adott tartós befektetési számla megszűnik.
4. Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor
kifejezetten és egyértelműen nem kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós befektetési számla javára/terhére
történjen, az úgy tekintendő – egyéb alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –, hogy ezen elhelyezés/kivét az ügyfél
számlája javára/terhére történik. A jelen pontban foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
5. Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre
álljon az adott tartós befektetési számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos
ügyletek esetében a pozíció megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos fedezet szükséges, valamint a számlák
fenntartásával és az ügyletkötésekkel kapcsolatban díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak. Figyelemmel arra,
hogy pótlólagos befizetés/átutalás/átvezetés végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla megnyitásának az
évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós befektetési számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja
megbízásait és kéri a 6. pontban leírtakat is.
6. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely tartós befektetési számláján bármilyen
jogcímen tartozás áll fenn – beleértve a tartós befektetési számlákon nyilvántartott pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti
követelményt is –, az ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós befektetési számlájának állománya is
fedezetül és óvadékul szolgáljon, továbbá e tartozás erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái) megterhelésre is
kerülhessenek. A fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az óvadékkal és egyéb
biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata, és egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók
azzal, hogy a hivatkozott rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében összevontan is irányadóak, amennyiben annak
alkalmazására sor kerül. Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak ismeretében tette, hogy a jelen pontban leírtak
következményeiről – beleértve a kényszerlikvidálás, az óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a késedelmi
kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is – a Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást
kapott, amelyet megértett és elfogadott.
7. Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a tartós befektetési számlák futamidejének
meghosszabbításával kapcsolatban, az Ügyfél úgy rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri a számla futamidejének
meghosszabbítását azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a futamidő
lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
8. Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege a befizetés adóévének végét követően nulla vagy
negatív, a jelen megállapodás aláírásával úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós befektetési számla kerüljön megszüntetésre és
a negatív egyenleg kerüljön a számlájára átvezetésre.
9. Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően köteles a tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan
felszámított díjakat/költségeket a Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós
befektetési számlára helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a Társaság által nyújtható befektetési
szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről, az ezekkel kapcsolatos információk elérhetőségéről, a
meghosszabbítás és az arra vonatkozó visszavonó nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások és hatósági
állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek következményeiért a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben
valamely eszköz elhelyezésének / ügylet megkötésének előfeltétele valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a
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felek eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának alapfeltétele a tartós befektetési számla
tekintetében is az, hogy a felek között a kérdéses szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet teljesítésekor hatályban
legyen. A jelen szerződés érvényességi feltétele továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos ügyfélszámla szerződés
fennálljon.
10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési számlákról, azok forgalmáról a jogszabályban
meghatározottak szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az adóhatósággal szemben.
11. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az ügyfélszámlájának egyenlege egy évet meghaladó
időtartamban tartozást mutat, a Társaság jogosult e követelés összegével az ügyfél tartós befektetési számláját megterhelni, és a
tartós befektetési számlát ezzel egyidejűleg megszüntetni.
V. ÜGYLETKÖTÉS, TELJESÍTÉS, VISSZAIGAZOLÁS (1.1.‐1.2., 1.4., VALAMINT 1.6.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PONT SZERINTI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK)

Az Ügyfél a jelen szerződés alapján Eseti megbízást adhat a Társaságnak. Ha azonban a Társaság az Üzletszabályzat alapján
meghatározott ügyletek megkötését további szerződés(ek) megkötésének az előfeltételétől vagy nyilatkozattételtől teszi
függővé, úgy az Ügyfélnek ezeket a feltételeket Eseti megbízása megadását megelőzően kötelessége biztosítania. A Társaság
fenntartja a jogot, hogy az előírt feltételek teljesítéséig az Eseti megbízást ne fogadja be. A Felek egyedi ügyletkötéseiknél az
Üzletszabályzatban, egyéb általános szerződési feltételekben vagy a felek közötti szerződésekben foglaltaktól – amennyiben az
eltérést jogszabály nem tiltja ‐ eltérően állapodhatnak meg.
Az Ügyfél az Üzletszabályzatban meghatározott módokon és feltételekkel (pl. írásban, rögzített telefonbeszélgetés útján,
harmadik fél által felhatalmazás alapján) adhat a Társaságnak Eseti megbízást, továbbá módosíthatja vagy vonhatja vissza az
Eseti megbízását. Az Eseti megbízás annak elfogadása esetén az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően érvényes
szerződést hoz létre a Felek között.
A Társaság az Ügyfél Eseti megbízása elfogadására nem kötelezhető. A Társaság az ügyleteket az ún. Legjobb Végrehajtási
Politikájának megfelelően kísérli meg teljesíteni, melyről a tájékoztatást az Ügyfél megkapta. Az ügyleteket és azok teljesülését a
Társaság az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint igazolja vissza.
Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az elfogadott Eseti megbízást más szerződésekkel összevontan vagy azt részben,
megbontva teljesítse, továbbá a piaci szabályok által lehetővé tett körben saját számlás ügyletként és akár szabályozott piacon
kívül teljesítse. A Társaság jogosult a teljesítés tekintetében közreműködőt igénybe venni.
Az Ügyfél kijelenti, hogy együttműködési kötelezettsége keretében figyelemmel kíséri pozícióit, a Társaság értesítéseit, teljesítési
igazolásait, továbbá számlakivonatait és egyenlegközlőjét, és haladéktalanul jelez minden általa tapasztalt eltérést, problémát.
Ennek elmulasztása, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül, amelynek
következményeiért az Ügyfél felelős. Amennyiben Üzletszabályzat egy tájékoztatás tartalmával kapcsolatos kifogás közlésére
határidőt szab, amely alatt az Ügyfél bejelentéssel nem él, úgy azt a Társaság jogosult jóváhagyásnak tekinteni.
A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Ügyfél panaszbejelentéssel él, a Társaság az Eseti megbízásokat – ide
nem értve az adott pozíció lezárására vonatkozó Eseti megbízást – a további problémák megelőzése érdekében ne vagy csak
részben fogadjon be a panaszos ügy lezárásáig.
Az Ügyfél hozzájárul, hogy a Társaság az Ügyféllel történő vezetékes vagy mobil, illetőleg egyéb elektronikus rendszeren
keresztüli telefonbeszélgetéseket, üzeneteket rögzítse annak elfogadásával, hogy ezek a rögzített felvételek a Felek közötti
vitában bizonyító erővel bírnak. A telefonbeszélgetések kezelésére, visszahallgatására, rendelkezésre bocsátására az
Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.
Abban az esetben, ha a Számlán nyilvántartott pénzösszeg nem a teljesítés, az elszámolás vagy a Felek által megállapodott
pénznemben áll rendelkezésre és átváltás szükséges, a Társaság az általa kiválasztott, az átváltást végző hitelintézet által
alkalmazott árfolyamot, illetőleg a Társaság által meghatározott egyedi árfolyamot alkalmazza: a teljesítési kötelezettség az
alkalmazott árfolyamnak megfelelően áll fenn a Felek között.
Vételi bizomány esetében tekintettel az ezen ügyletekre vonatkozó sajátos teljesítési és elszámolási szabályokra, valamint az
Ügyfél tulajdonát képező pénzügyi eszközök elkülönített kezelésre vonatkozó kötelezően alkalmazandó előírásokra, amely a Bszt.
speciális rendelkezését is jelentik, a Felek megállapodnak, hogy a vételre vonatkozó bizományosi szerződés esetében a
megvételre kerülő eszközön a Társaság nem szerez tulajdonjogot a teljesítés során és azok az elszámolással közvetlenül az Ügyfél
tulajdonába kerülnek.
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VI. PORTFOLIÓKEZELÉS (1.3. PONTBAN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK)
1. Fogalmak:
E fejezet alkalmazásában:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár közötti különbözet.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a Társaság a portfólió aktuális értékét az Ügyfél számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20.
napjáig megállapítja.
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív különbözete.
Kezdő portfólió: az Ügyfél által befektetett pénzösszeg a portfóliókezelési díj (12.1. pont) levonása előtt.
Portfolió nyitó értéke: az Ügyfél által befektetett pénzösszeg a portfóliókezelési díj (12.1. pont) levonása után.
Portfoliókezelés kezdő időpontja (kezdő időpont): a jelen szerződés VI.5. pontjában foglaltak alapján meghatározott időpont.
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak, amely 3, 5, 7 vagy 10 év lehet.
A portfóliókezelés záró időpontja (záró időpont): A Portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának 15. napja (amennyiben ez a nap
munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó eszközök értéke az értékelés napján – az előző forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a
portfóliót terhelő kötelezettségekkel, amely az Ügyfél portfóliójára kiszámításra kerül.
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított érték, amely a Portfóliókezelési időszak alatt nyitott
valamennyi pozíció pozitív és negatív eredményének összessége.
Portfólió (nettó) záró értéke: a Portfólió (bruttó) záró értéke csökkentve a jelen szerződés 12.2. pontjában meghatározott díjjal, vagy – a
portfóliókezelés Ügyfél rendelkezésén alapuló, a Portfóliókezelési időszak letelte előtti megszűnése esetén – a 14.1. pontban
meghatározott kötbér összegével.
2. A portfoliókezelés tartalma
2.1. A Társaság az Ügyfél számára portfóliókezelési szolgáltatás igénybe vételét biztosítja a jelen szerződés alapján abban az esetben, ha
az Ügyfél erről a Társaság felé kifejezetten külön rendelkezik és egyébként a portfoliókezelésre vonatkozó jogszabályi előírások alapján
erre lehetőség nyílik. Egyéb esetben a Felek között a jelen szerződés alapján portfoliókezelési szolgáltatás igénybe vételére nem kerül sor.
Az Ügyfél az alábbiakról köteles rendelkezni abban az esetben, ha a jelen szerződés alapján portfoliókezelési szolgáltatást kíván igénybe
venni:
- nyilatkozni köteles, hogy a jelen szerződés szerint portfoliókezelést kíván igénybe venni a Társaságtól a Számlán nyilvántartott
eszközök tekintetében,
- az alkalmassági vizsgálatának eredménye függvényében a meghatározott befektetési elvekről,
- a portfoliókezelés futamidejéről,
- arról, hogy a portfoliókezelést tartós befektetési számlán kívánja‐e igénybe venni (ebben az esetben a portfoliókezelés
futamideje a tartós befektetési számla 5 éves futamidejét követő hosszabbítása nélküli futamidejével egyezik meg).
2.2. A fentiek alapján a jelen szerződés hatálya alatt a Felek között több határozott idejű portfoliókezelési megállapodás is létrejöhet.
2.3. A Társaság az Ügyfél fentiek szerinti rendelkezése alapján az Ügyfél számára portfóliókezelési szolgáltatást nyújt az alábbiak szerint:
A Társaság által végzett portfoliókezelés az alábbi résztevékenységeket foglalja magában:
- az Ügyfél tekintetében elvégzett alkalmassági vizsgálat eredménye és az ez alapján kiválasztott befektetési elvek alapján a
befektetési stratégia kialakítása,
- a szükséges elemzések nyomon követése, az Ügyfél számára a befektetési elveknek megfelelő ügyletek, befektetési‐állomány
(mindenkori portfólió) meghatározása,
- a piaci viszonyok figyelemmel kísérése és ez alapján az egyes várható hozamkalkulációk elvégzése,
- az Ügyfél által az alkalmassági vizsgálat során tett nyilatkozatok alapján a befektetési lehetőségek kialakítása,
- annak meghatározása, hogy az ügyfél Számlán nyilvántartott eszközei tekintetében milyen megbízások megadása szükséges,
- a fentiek alapján kialakított stratégiának és elemzéseknek megfelelően a Társaság által az ügyfél nevében és javára az eseti
megbízások megadása,
- az Ügyfél számára a Bszt‐ben és az Üzletszabályzatban meghatározott gyakorisággal, formában és tartalommal időszaki
jelentések készítése és az Ügyfél rendelkezésére bocsátása.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és felhatalmazást ad Társaság részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott
összegből a jelen szerződésben és a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon – de mindenkor az Ügyfél érdekében, illetve
amennyiben irányadó, a működési szabályzatnak megfelelően – saját belátása szerint alakítson ki befektetési állományt, és azt kezelje.
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A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Társaság önállóan végzi a portfólió ki‐ és átalakítását. Ügyfélnek a
portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan a jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési joga nincs.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Ügyfél tulajdonában lévő és portfoliókezelésbe bevont eszközök nem terhelhetőek, azokat a
Társaság kölcsön nem adhatja.
Az Ügyfél a portfoliókezelési megbízás megadásával általános jelleggel meghatalmazza a Társaságot, hogy a jelen szerződés hatálya alatt
végzett portfoliókezelés során:
- nevében és helyette a portfolió részét képező értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök adásvétele, a portfolió létrehozása
és/vagy elemeinek átalakítása érdekében az Ügyfél javára megbízásokat adjon, szerződéseket kössön, egyoldalú
jognyilatkozatokat tegyen, az Ügyfél Számlái felett rendelkezzen;
- a portfolió részét képező pénzügyi eszközöket alletétkezelőnél helyezze el, azok bármely hozadékát, a lejáratkor visszafizetendő
névértéket, törlesztést beszedesse, az erre vonatkozó szerződéseket megkösse, jognyilatkozatokat megtegye, az Ügyfelet
megillető bármely összeget a portfoliókezelés keretében újból befektesse;
- a portfolió részét képező eszközök nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala során képviselje, a portfolióban szereplő
eszközök vonatkozásában tett nyilvános vételi ajánlat elfogadására vonatkozóan nevében és helyette eljárjon, valamennyi
szükséges nyilatkozatot megtegye, azzal, hogy amennyiben az eljárásra vonatkozó szabályok vagy döntések alapján az Ügyfél
kifejezett felhatalmazása is szükséges, az Ügyfél vállalja, hogy azt a Társaság részére határidőben megteszi;
Kizárólag az Ügyfél kifejezett rendelkezése szerint jogosult a Társaság a tulajdonosi megfeleltetés esetén az Ügyfél adatait megadni a
kibocsátó, illetőleg az adatokat kérő letétkezelő, értéktár részére.
Amennyiben a megbízások megadására a Társaság részére kerül sor, a jelen szerződés IV. fejezetében foglaltak az irányadóak.
A megbízások az alábbi pénzügyi eszközökre vonatkozhatnak a portfoliókezelési elvek alapján:
 Certifikátok, warrantok, CFD‐k,
 BUX határidős ügyletek
 Egyéb BÉT határidős ügyletek
 Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek , amelyek a portfóliókezelés alapjául szolgáló kereskedési stratégiában szerepelnek. Ezek
lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow Jones stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany, ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen
termékekhez kapcsolódó származtatott ügyletek
 devizapárok
Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy:
‐ a Társaság a portfolió jövőbeni vagy már meglévő elemeire kötendő szerződést saját számlás ügyletként, más
megbízásokkal összevontan, vagy az egyes elemeket megbontva is teljesíthesse;
‐ a portfolió terhére a Társaság által forgalomba hozott pénzügyi eszközt szerezhessen,
‐ a Társaság Tpt. szerinti kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt szerezhessen,
‐ a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget keletkeztető befolyást szerezhessen,
‐ amennyiben a portfolióban lévő bármely pénzügyi eszköz tekintetében a Tpt. rendelkezései szerint bejelentési vagy
közzétételi kötelezettsége áll fenn, ezt helyette a Társaság megtegye. Ennek érdekében a jelen szerződés aláírásával az
Ügyfél megad minden felhatalmazást és hozzájárulást ahhoz, hogy a szükséges személyi adatait és értékpapírtitoknak
minősülő adatot (pénzügyi eszköz mennyisége, szerzés, eladás időpontja) a Társaság közzétegye, bejelentse.
A Társaság vállalja, hogy az átvett eszközök értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli az Ügyfél javára
optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében, azzal, hogy tőke‐ és hozamígéretet, illetőleg tőke‐ és hozamgaranciát nem vállal.
A portfóliók összetevőinek változtatására vonatkozó döntés a Társaság vezetőségének a hatáskörébe tartozik. Az egyes portfóliók
összetevőit a Társaság a futamidő alatt nem változtatja meg.
A Társaság ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac kockázatos befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a
technikai alapú kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe nem vett pénzállományból a Társaság forint alapú
befektetési jegy‐, valamint állampapír‐állományt képezhet.
A Társaság a portfóliókezelés során keletkezett nyereség ugyancsak befektetési jegybe, illetve állampapírba fektethető be, amely
állomány a portfólió részét képezi, és amely a befektethető összeg növelése érdekében fedezetként használható fel. Ugyancsak
fedezetként használható fel a fentiek szerint végrehajtott ügyletek pénzügyi eredménye is.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a befektetendő összeg devizaneme euró, úgy a fentiekben hivatkozott befektetési jegyek és
állampapírok devizaneme euró is lehet.
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Felek rögzítik, hogy a Társaság az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető legteljesebb érvényesítése érdekében a MEGATRENDX
szolgáltatáscsomag keretében portfóliókezelési szerződést megkötő Ügyfelek esetében a pénzügyi eszközök vételével és eladásával
kapcsolatosan az Ügyfelek javára összesítetten jár el. Ügyfél az összesített eljáráshoz jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Társaság által egyenlő elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási
módot, mely szerint az összesített eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi eszközök
az egyenlő elbánás elvének megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában kerülnek szétosztásra az Ügyfelek között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített nyilvántartás és kezelés sérelmével, melyre tekintettel
Társaság biztosítja, hogy az Ügyfél javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok árfolyamértéke bármely időpillanatban kimutatható
legyen.
4. A kezdő portfólió és a portfólió nyitó értéke
A a Portfólió nyitó értékének 100.000,‐ HUF‐fal vagy 500,‐EUR‐ral maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető
pénzösszeg minimális összege 500.000,‐ HUF vagy 2.000,‐EUR. Az Ügyfél ennek figyelembevételével teljesíti a portfoliókezelés érdekében
a befizetését mint kezdő portfoliót. Az Ügyfél jelen szerződés hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama – 3, 5, 7 vagy 10 év lehet, amelyet az Ügyfél a
portfoliókezelési megbízása megadásakor köteles megjelölni.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap 15. napján, de legkésőbb az azt követő 3. munkanapon
veszi kezdetét, feltéve, hogy a MEGATRENDX szolgáltatáscsomag keretében a portfóliókezelési szerződést azonos időtartamra megkötő
Ügyfelek tárgyhónap 15. napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt összegek mint Portfolió nyitó érték összesen az 50.000,‐EUR‐t vagy a
15.000.000,‐ HUF‐ot eléri, vagy ennek hiányában akkor, ha ezen Ügyfelek bármelyikének a szerződéskötésétől 90 nap már eltelt. A 3.
pontban körülírt összesített eljárás azon Ügyfelek esetén alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra, azonos kezdő
időpontban indul.
Abban az esetben, ha az Ügyfél által befektetett pénzösszeg (a Portfólió nyitó értéke) eléri a 200.000,‐EUR‐t vagy az 50.000.000,‐ HUF‐ot,
a portfóliókezelési időszak kezdete vonatkozásában a Felek a fentiektől eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a portfoliókezelési megállapodás megszüntetésére a 13. pontban foglaltak az irányadóak.
6. A Társaság kötelezettségei és jogai
6.1. A Társaság kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfólió nyitó értéke pénzpiaci alap, likviditási alap, állampapír befektetési jegyébe (amennyiben
a befektetendő összeg devizaneme forint, úgy az ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyeibe is), vagy állampapírba fektethető. Ezt
a körülményt az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja és a VI.3. pontban meghatározott felhatalmazására ezen
rendelkezés is irányadó.
A Társaság a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési vállalkozástól elvárható gondossággal a Ügyfél érdekeinek
legmesszemenőbb figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása során Társaság a 3. pontban meghatározott ügyletek
megkötésére kerülhet sor, melyek a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban megjelölt
kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Társaság legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel ad tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:
 a portfólió jelentéskori összetételét,
 a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a befektetett összeghez képest; az értékelés az
értékelést megelőző napi záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás:Az Ügyfél írásos kérésére a Társaság köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért az Ügyfél köteles költségtérítést teljesíteni a Társaság üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Társaság a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett
változások bekövetkezésért, illetve pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából közlésnek az Ügyfél által megjelölt
adatszolgáltatási módon történő adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Társaság jogai
Az Ügyfél kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást ismeri, arról a Társaságtól a jelen szerződés aláírását
megelőzően részletes tájékoztatást kapott.
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Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Társaság a jelen szerződés és az ügyfél portfoliókezelésre vonatkozó rendelkezése alapján végzett portfoliókezelés keretei között
saját maga jogosult dönteni egyes pénzügyi eszközök megvételére, eladására, felajánlására vonatkozó megbízás megadásáról és
azokhoz kapcsolódó befektetési szolgáltatás, kiegészítő befektetési szolgáltatás igénybe vételéről.
A Társaság ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködőért a Társaság úgy felel,
mintha a rábízott ügyet saját maga látta volna el.
7. Az Ügyfél kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Az Ügyfél a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a tőle elvárható együttműködő magatartást tanúsítani
köteles.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Ügyfél a portfóliókezelésért a 12. pontban meghatározott díjakat köteles megfizetni. Ezen díjak nem érintik az Ügyfél más, jelen
szerződés alapján a portfoliókezeléstől függetlenül is felmerülő díj‐és költségfizetési kötelezettségét az adott szolgáltatás
igénybevétele esetén.
8. Számlavezetés, nyilvántartás
A Társaság az Ügyfél részére végzett portfoliókezelés során az Ügyfél számára nyitott és vezetett, a szerződés III. fejezetében
meghatározott Számlán tartja nyilván az ügyfél mindenkori portfolióját, kivéve, amennyiben a Felek eltérően állapodnak meg és azt
jogszabály nem zárja ki. A számlavezetésre a III. fejezetben foglaltak irányadóak.
A befektetési elemek és azoknak a befektetendő összeg devizanemétől függően forint‐ vagy euroértékük nyilvántartása a portfóliókezelés
időtartama alatt tájékoztató jellegű, az Ügyfél a befektetési elemekkel, illetve azok forint‐, illetőleg euróértékével nem rendelkezhet.
A Társaság portfoliókezelés keretében végzett értékelések során a portfolió értékét a piaci viszonyoknak megfelelő értéken értékeli. Az
értékelés során és a portfolió értékének meghatározásakor korrigáló tényezők a más szolgáltatások igénybevételéből eredően fizetendő
díjak és költségek (pl. számlavezetési díj, ügyleti jutalék stb.)
9. Ügyletkötések
A Társaság az Ügyfél VI.3. pontban adott felhatalmazása alapján jogosult a portfoliókezelés keretében meghatározott befektetések
eszközölése érdekében megbízást adni az ügyfél javára és ezáltal befektetési szolgáltatást, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatást
(különösen az I.1.1‐1.2., 1.4., 1.6. pontban rögzített szolgáltatások) igénybe venni. Az Ügyfél elfogadja, hogy ezen megbízások
végrehajtása esetében az ügylet végrehajtását végző szolgáltató tranzakciós díjra (ügyleti jutalékra) jogosult, amely nem képezi a
portfoliókezelés részét. Amennyiben az ügyletek megkötését a Társaság végzi, úgy ebben az esetben a jelen szerződés IV. fejezetében
foglaltak az irányadók.
A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a tranzakciós költségek összes költséghez viszonyított aránya meghaladhatja a 20%‐ot. A
tranzakciós díj a portfólió terhére, az ügylet megkötésével egyidejűleg kerül érvényesítésre.
10. Elszámolási kötelezettség
A Társaság az Ügyfél részére a portfóliókezelés zárónapjára vonatkozóan, a 11. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. A portfóliókezelés megszűnésekor az
Ügyfelet a Portfólió (nettó) záró értéke illeti meg.
11. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a Portfólió (bruttó) záróértékének és a Portfólió nyitó értékének a pozitív különbözete. A lekötési idő alatt elért
éves átlagos hozam %‐os mértékének megállapítása a következő képlet alapján történik:
Pl ‐ P0
365
Hp = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100
P0
N
ahol:
Hp : a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl : a portfólió bruttó záróértéke
P0 : a portfólió nyitó értéke
N : a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó időszak napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Társaság elméleti hozamot állapít meg a pénzügyi eszközök piaci értékének és a fizetendő
díjak, költségek figyelembevételével, illetve a fenti képlet felhasználásával. Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke
helyett az adott napi portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti hozam tájékoztató jellegű, annak mértékéhez semminemű
kötelezettség‐vállalás nem fűződik.
A portfóliókezelés során elért hozam az Ügyfél és a Társaság között osztozkodás tárgyát képezi.
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Az Ügyfelet megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját követő 6. munkanapig, a portfólió záró eszközértének kifizetésével
egyidejűleg, egy összegben esedékes.
12. A Társaságot megillető portfoliókezelési díj
A Társaságot a jelen szerződés keretében végzett portfoliókezelésért az alábbi díjazás illeti meg:
12.1. Fix portfoliókezelési díj, amelynek mértéke a Kezdő portfólióra vetítve, a futamidő függvényében az alábbiak szerint alakul:

3
3,5 %

Futamidő (év)
7
6%
Portfóliókezelési díj (%)

5
6%

10
6%

A Társaság a fix portfóliókezelési díjat a portfoliókezelési tevékenység megkezdését megelőzően, jelen szerződés hatályba lépését követő
3 munkanapon belül levonja az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott Kezdő portfólióból.
12.2. A Társaság a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra is jogosult, amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó
hozam a Díjjegyzékben %‐os mértékben meghatározott hozamot meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott hozamok
különbözete, mértéke pedig 20 %. A sikerdíjat a Társaság jogosult az elszámolás során érvényesíteni.
13. A portfoliókezelésre vonatkozó megállapodás hatálya és megszűnésének esetei
A portfoliókezelésre vonatkozó megállapodás az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett rendelkezésének a Társaság általi nyilvántartásba
vételével jön létre és a VI.5. pontban meghatározott napon lép hatályba. A portfoliókezelési megállapodás határozott időre jön létre. A
portfoliókezelésre vonatkozó megállapodás megszűnése nem jelenti a jelen szerződés megszűnését.
Az adott portfoliókezelési megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:
 a portfóliókezelési időszak lejártával,
 az Ügyfél általi rendkívüli felmondással,
 az Ügyfél ezirányú (VI.14. pont szerinti) rendelkezésével,
 a jelen szerződés megszűnésével.
Az Ügyfelet a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:
 a Társaság engedélyét a Felügyelet visszavonja, tevékenységét felfüggeszti,
 a Társaság ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,
 a Társaság jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit neki felróható módon nem teljesíti.
A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, melyben a felmondást az Ügyfél köteles részletesen megindokolni.
A portfoliókezelési megállapodás megszűnése esetén a Társaság a megszűnésről szóló rendelkezésről való tudomásszerzésétől
számított 6 banki napon belül a portfólió értékesítésre kerül, és az ellenértéket az Ügyfél részére a Társaság a Számlán jóváírja.
14. A portfoliókezelésre vonatkozó megállapodás ügyfél rendelkezésén alapuló megszűnése esetén követendő eljárás
14.1. Tekintettel a portfoliókezelés határozott időtartamára, a Felek kölcsönösen kifejezik azon szándékukat, hogy ezen időtartamra
vonatkozóan kívánnak a portfoliókezelés tekintetében együttműködni egymással, az adott portfoliókezelési megállapodás tekintetében.
Ebből következően a Társaság azon lényeges előfeltétel teljesülésével vállalja a portfoliókezelést, hogy ezen időtartam alatt végzi az
Ügyfél számára a jelen szerződés szerint a portfoliókezelési szolgáltatást. Mindazonáltal az Ügyfél kéri azon lehetőség biztosítását is, hogy
erre vonatkozó rendelkezése alapján megszüntetésre kerüljön az adott portfoliókezelési jogviszony (beleértve azt az esetet is, ha
felmondja a jelen szerződést, bele nem értve a részéről a rendkívüli felmondás esetét). A fentiekre tekintettel a Társaság ebben az
esetben kötbérre jogosult.
A kötbér az alábbiak szerint számítandó „A” és „B” tételből tevődik össze:
Az „A” tétel alapja a Portfólió nyitó értékéhez képest elért pozitív bruttó hozam, mértéke pedig e hozam 50%‐a.
A „B” tétel alapja az Ügyfél megszüntetési nyilatkozatának a Társaság általi kézhezvételekori aktuális portfólióérték az „A” tétellel
csökkentetve, vagy a Portfólió nyitó értéke közül a nagyobb összeg.
A „B” tétel mértéke (%) = a „B” tétel alapja (mint 100 %) mínusz az alábbi táblázatban (a futamidőből eltelt évek és a szerződött futamidő
függvényében) meghatározott %‐os érték.
A portfóliókezelés Ügyfél rendelkezésén alapuló megszűnése esetén a Portfólió (bruttó) záró értékének a kötbérrel csökkentett összege
fizethető ki az Ügyfélnek.
Szerződött futamidő
A futamidőből eltelt évek
0
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

96.30%
98.20%
100.00%

93.70%
95.30%
96.90%
98.50%
100.00%

91.40%
92.80%
94.30%
95.70%
97.20%
98.60%
100.00%

87.90%
89.20%
90.60%
91.90%
93.30%
94.60%
96.00%
97.30%
98.70%
100.00%

14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt esetekben – írásban, az Ügyfél indokolásával került
átadásra a Társaság részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a Társaság a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6
munkanapon belül köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték alapján az Ügyfelet megillető
összeget a Ügyfél rendelkezésére bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén a 14.1. pontban foglaltak az irányadóak.
VII. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE
1. A Társaság a jelen szerződésből adódó feladatainak ellátása során a Ptk. szerinti gondossággal köteles eljárni a feladatai ellátása során.
2. Az Ügyfél minden esetben kizárólag saját kockázatára köt ügyletet, ad megbízást, kockáztatja pénzét és pénzügyi eszközét a
tőkepiacon, az Ügyfél veszteségeiben való osztozkodásra a Társaság nem kötelezhető. A Társaság a jelen szerződés alapján
portfóliókezelést kizárólag a VI. fejezetben foglaltak szerint végez, egyéni pozíció‐nyomonkövetést nem végez. Ennek megfelelően az
Ügyfélnek – a portfoliókezelés kivételével ‐ saját kötelezettsége és felelőssége, hogy a pozíciói alakulását nyomon kövesse és kedvezőtlen
piaci körülmények között és azok esetére a szükséges veszteségmérséklő intézkedéseket megtegye.
3. A Társaság nem nyújt jogszabálykövetési és közteher‐optimalizálással kapcsolatos szolgáltatást az Ügyfél részére, portfóliókezelés
keretében sem.
VIII. TÁJÉKOZTATÁSOK, ÉRTESÍTÉSEK, RELEVÁNS VIZSGÁLATOK
1. A Társaság csak olyan értesítési módot választ, amelyre vonatkozóan az Ügyfél megadott elérhetőséget (telefonszám, postai cím stb.).
Ennek alapján az Ügyfél annak tudatában és elfogadásával jelöli meg az adott elérhetőséget, hogy azok a Társasággal való
kapcsolattartásra szolgálnak és így a Társaság ezeken az elérhetőségeken az Ügyfelet értesítheti. Így az Ügyfél köteles arról gondoskodni,
hogy ezeken az elérhetőségeken elérhető legyen és a Társaság megtehesse felé jognyilatkozatait az Üzletszabályzatban meghatározott
hatályosulással. Ezért az Ügyfél vállalja, hogy kifejezetten jelzi a Társaság részére, amennyiben valamely általa a korábbiakban megadott
elérhetőségen nem elérhető időszakosan, ellenkező esetben az Ügyfél nem hivatkozhat érvényesen arra, hogy az adott csatornán nem
volt elérhető – beleértve azt az esetet is, hogy erre alapozva nem emelhet kifogást az ebből eredő következmények tekintetében.
2. A Társaság az Ügyfél alkalmasságát, megfelelőségét a jogszabályi előírások alapján vizsgálja. A vizsgálathoz a Társaság jogosult az
Ügyféltől erre rendszeresített nyomtatványon is nyilatkozatot kérni. A formanyomtatvány használata azonban nem jelenti azt, hogy a
Társaság csak ebben a formában győződhet meg az Ügyfél alkalmasságáról, megfelelőségéről, így a Társaság az Ügyfél alkalmasságát,
megfelelőségét és annak változásait különböző – a Társaság által meghatározott – módokon jogosult megvizsgálni illetve felülvizsgálni a
rendelkezésére álló információk alapján. A Társaságnak jogában áll e vizsgálat elvégzése érdekében az ügyfélkapcsolat hatálya alatt
bármikor további információk bekérése. A Társaság jogosult meghatározni, hogy meghatározott ügyletkötésekhez milyen eredmény
szükséges az alkalmasság, megfelelőség tekintetében. Amennyiben az Ügyfél a szükséges információt nem adja meg a Társaságnak, vagy
a megadott nyilatkozatok alapján megfelelése, alkalmassága az adott szolgáltatás vonatkozásában nem áll fenn, vagy a Társaság
álláspontja szerint az nem megállapítható, a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a kért szolgáltatást ne nyújtsa az Ügyfél számára.
Amennyiben az Ügyfél olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely a Társaság megítélése szerint nem megfelelő számára, vagy nem
állapítható meg, hogy megfelelő‐e számára, és az ügyletkötést a Társaság nem tagadja meg, de a megfelelőség meg nem
állapíthatóságára az Ügyfél figyelmét előzetesen felhívta, akkor a szolgáltatás Ügyfél általi igénybevétele esetén az ebből eredő
következményekért a Társaság nem felelős.
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3. Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Társaság felé tett nyilatkozataiban, a Társasággal fennálló jogviszonyában korábban tapasztalt
ügyletkötési szokásaival, pénzügyi, személyes vagy egyéb, a Társaság szolgáltatásai szempontjából releváns körülményeiben,
megítélésében változás következik be, arról a Társaságot tájékoztatja, melynek elmulasztása az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek
minősül. A tájékoztatás hiányában a Társaság jogosult a korábbi nyilatkozatok, eljárások, szokások szerint eljárni. A változás
bejelentésének elmaradása alapján a változásból eredő következményekért a Társaság részéről történő helytállási kötelezettségre az
Ügyfél érvényesen nem hivatkozhat.
4. Az Ügyfél köteles figyelemmel kísérni a Társaság által közzétett tájékoztatásokat és az Üzletszabályzat, Díjjegyzék változásait. A
Társaság az ezzel kapcsolatos információkat a Felek megállapodása alapján az Üzletszabályzatban meghatározott honlapján jeleníti meg,
de jogosult arra, hogy egyéb módon – pl. számlakivonaton, Internetes rendszeren keresztül, egyedi értesítéssel – adjon meg tájékoztatást
vagy hívja fel az Ügyfél figyelmét. A tájékoztatások az Üzletszabályzatnak megfelelően a Társaság székhelyén és ügynökhálózati
egységeiben is rendelkezésre állnak,
5. Az Ügyfél kérés nélkül köteles megadni a Társaság számára mindazt az információt, ami ahhoz kell, hogy a Társaság a Szerződés alapján
vállalt szolgáltatásokat el tudja látni (különösen tekintettel a mindenkori pénzmosás elleni, adóeljárási, tulajdonosi megfeleltetési
előírásokra, egyéb jogszabályok által előírt igazolásokra, nyilatkozatokra és adatokra).
6. A Társaság törekszik arra, hogy az Ügyféllel létrejövő és/vagy fennálló szerződéses jogviszonyban valamennyi, a jogviszony
szempontjából releváns, lényeges feltételt meghatározzon azzal, hogy ezen túlmenően a Felek figyelembe vesznek minden olyan más,
az adott fél által ezen túlmenően lényegesnek tekintett feltételt is (beleértve az eredetileg meghatározottaktól eltérő, vagy azzal
ellentétes feltételt) abban az esetben, ha erről (beleértve lényeges jellegét is) az adott fél kifejezetten előzetesen értesíti a másik felet.
Egyéb esetben ugyanis e másik fél joggal feltételezheti, hogy nincs más olyan feltétel, amelyről rendelkezni kellene, vagy eltérően
kellene rendelkezni.
7. A Társaság által küldött értesítések, tájékoztatások esetében – beleértve az Üzletszabályzat, Díjjegyzék módosításáról szóló
tájékoztatást, valamint az egyes időszaki jelentéseket is – amennyiben a vonatkozó határidőn belül az Ügyfél kifejezetten nem él
kifogással ‐, ellenkező megállapodás hiányában – az azt jelenti, hogy e hallgatással, úgy is, mint ráutaló magatartással – az abban
foglaltakat az Ügyfél elfogadta, annak jogkövetkezményeivel együtt.
IX. DÍJAK, KÖLTSÉGEK
A Társaság a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásainak igénybe vétele után díjazásra jogosult. Ezen díjakat és a szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatos egyéb költségeket, kamatokat, kötbért a Társaság Díjjegyzéke tartalmazza.
A vonatkozó Díjjegyzékben meghatározott díjak, költségek, kamatok, kötbérek megfizetésére és egyéb fizetési kötelezettségek
teljesítésére az Ügyfél kötelezettséget vállal.
Az Ügyfél viseli a Díjjegyzékben meghatározottakon túl felmerülő, az ügylethez kapcsolódó illetékeket, másközterheket és
egyébköltségeket.
Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Társaságot arra, hogy a felmerült díjakkal és költségekkel, továbbá azok esetleges járulékaival a
Számlát vagy annak alszámláit megterhelje.
A Társaság a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásaiért díjazásra jogosult, amelyek mértékét – a Felek eltérő kifejezett
megállapodása hiányában – a Társaság mindenkor hatályos Díjjegyzéke tartalmazza. A díjak, amennyiben azok időszakra fizetendőek ‐ az
ott meghatározott időszakra előre esedékesek.
Az Ügyfél elfogadja, hogy a Társaság részére fizetendő díj, költség a 12.1 pontban meghatározott portfóliókezelési díj kivételével nem
foglalja magában az utána fizetendő egyéb adókat és járulékokat, így különösen a mindenkori jogszabályi rendelkezések értelmében
fizetendő általános forgalmi adót, amellyel növelten köteles az Ügyfél ezen díjat megfizetni a Társaság részére. A Társaság e tekintetben
rögzíti, hogy a vonatkozó rendelkezésére álló iránymutatások alapján határozza meg az adófizetési kötelezettséget, azonban nem tehető
felelőssé azért, ha egy esetleges hatósági iránymutatás, rendelkezés ettől eltérő előírást tartalmaz, amely a már teljesített díjak,
költségekre is vonatkozhat, amely helyesbítő számla kibocsátását is eredményezheti..
X. A JELEN SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
A jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre és lép hatályba, és határozatlan időre jön létre.
A jelen szerződés megszűnésére és megszüntetésére az Üzletszabályzatban foglaltak irányadók.
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XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A Társaság tájékoztatta az Ügyfelet arról, hogy a fogyasztói szerződésektől való általános elállási jog a megkötött ügyletek
vonatkozásában nem illeti meg, mivel az ügyletkötések pénzügyi eszközökre irányulnak.
2. A Társaság tájékoztatta az Ügyfelet arról is, hogy amennyiben a Társaság szolgáltatásainak igénybevételére közvetítőn keresztül
kerül sor, ebben az esetben az Ügyfélnek számolnia szükséges a kapcsolódó idő‐ és költségkihatásokkal is a rendelkezéseinek,
nyilatkozatainak, ajánlatainak a Társaság általi befogadása, teljesítése vonatkozásában – beleértve az Ügyfél megbízásának mint
ajánlatának az elfogadását is. Ezen idő‐ és költségkihatásokról a Társaság az Ügyfelet részletesen tájékoztatta a közvetítőjén keresztül.
3.

Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság a Bszt‐ben előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

4. A Társaság a Szerződés megkötése előtt a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezések szerint teljes körű
tájékoztatást nyújtott az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről, felhasználásáról. Az Ügyfél megismerte és megértette az ezzel
kapcsolatos Üzletszabályzati rendelkezéseket is. Ennek megfelelően az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez,
felhasználásához a Társasággal fennálló jogviszonyával és a jogviszony érvényesítésével kapcsolatosan a Társaság által végzett
tevékenységek körében.
5. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az Üzletszabályzatot, a Díjjegyzéket elolvasta, megértette és az azokban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el,
6. Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Társaság működését érintő jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, a MNB
tevékenységét érintő, illetve befolyásoló jogszabályi változás, vagy intézkedés azt szükségessé teszi, a Társaság jogosult egyoldalúan is, de
a Ügyfél előzetes értesítése mellett változásokat átvezetni
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbftv., továbbá a
Társaság üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott befektetési alapok kezelési szabályzatában foglaltak, továbbá
választottbírósági kikötés esetén a Vbt. az irányadók.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés megkötését megelőzően a Társaság a www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati
helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen Szerződés
tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket megismerte és
elfogadja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy ezen dokumentumok folyamatos módosítását figyelemmel kíséri. Ügyfél elfogadja,
hogy amennyiben a hivatkozott dokumentumok és azok mindenkori módosított verziója, továbbá az azokban hivatkozottak nem
elérhetők számára és/vagy az azokban foglaltak alapján további információra van szüksége befektetési döntése(i) meghozatala
érdekében, azt felmerüléskor haladéktalanul jelzi a Társaság felé. Az előbbiek elmulasztásából, hiányos vagy késedelmes teljesítéséből
eredő következmények az Ügyfelet terhelik.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal a kockázatfeltáró nyilatkozat (általános), az értékpapírtitok
nyilatkozat, valamint az Ügyfél nyilatkozatától függően a választottbírósági szerződés, a portfoliókezelés igénybevételéről szóló
rendelkezés és kockázatfeltáró nyilatkozat (HUF‐ban meghatározott portfoliókezelés esetében a MEGATRENDX szolgáltatáscsomag keretében
megköthető egyedi portfóliókezelési megállapodás elemeként használt ACCESS PP Deposit Alaphoz), valamint a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szerződés.

Hely és dátum

1

________________________________________
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KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT

Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből
származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint az opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül
a veszteség kockázata. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet
megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és
fenntartása érdekében a Társaságnál elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy a Társaság a nekem járó pénzösszeget illetve
értékpapírt a külföldi tőzsde és a külföldi értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. A származékos
ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal / fedezettel nagy értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy
elveszíteni. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet vagy egyáltalán nem használnak felfüggesztési
limitet, így egy részvény akár teljesen elveszítheti, akár egy kereskedési nap során is, a teljes értékét. Bizonyos társasági események során
előfordulhat, hogy a Társaság által bevitt stop‐loss megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés, stb.). Az ilyen
események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények
kereslete nagymértékben megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenül (pl. tőzsdéről való kivezetése,
kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd, stb.). Egy adott részvénytársaság, esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények
nagymértékű esése következhet be. Ilyen esetben ugyan lehetőség van jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei lehetnek. A
Társaság nem tudja felvállalni az Ügyfél érdekérvényesítését külföldi bíróságok előtt, így az érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short
ügyletek során, mivel egy részvény ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz meghaladhatja az
elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a short ügyletek során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor
visszakérni, így az ügyfél vállalja azt a kockázatot, hogy előbb kell zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek árán
is. Társaságot nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit az Ügyfél a Társaság alkalmazottjának megállapítása, tanácsa
vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő
szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem lehet. Tudomásom van arról, hogy opció
kényszerlikvidálása esetén Társaság megkísérli a pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben
ez tőle független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes irányú, azonos lejáratú forward ügylet
megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció
kényszerlikvidálását. Az ebből fakadó veszteségek és költségek az Ügyfelet terhelik. Társaságot nem terheli felelősség semminemű olyan
veszteségért, amit az Ügyfél a Társaság alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy
azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy a
határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti ügyletek, valamint
az opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így – kivéve ha arról egyértelmű, írásos megállapodás a felek között nem
született ‐ Társaságtól vagy annak alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem kaptam.
Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során
jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat, mind pedig az egyéb különösen a Bszt által előírt, az
ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a portfoliókezeléssel érintett befektetési
alapok kiemelt befektetői információit, kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az Európai Értékpapír‐piaci Hatóság
befektetési útmutatóját.
Kijelentem, hogy felmértem a fenti kockázatokat. Elfogadom – a Társaság vonatkozó kifejezett figyelemfelhívását követően ‐, hogy
valamennyi veszélyforrás feltárására nincs mód, így a Társaságot nem teszem felelőssé azért, ha a megjelölt veszélyforrásokon kívül
egyéb kockázat felmerülése miatt engem bármiféle károsodás ér
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Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a jelen szerződést egy példányban írják alá, amelyről
fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet illeti meg. Vita esetén a jelen
szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek
békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a jelen szerződésben, valamint az
ahhoz esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a jelen szerződéssel,
az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel, és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő
jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
‐ fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki
azzal, hogy a Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve
a magyar.
‐ fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen
megállapodás mellékletét képező, külön megállapodásban meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Társaság által tartós adathordozókon
(így telefax, rögzített telefonhívás, e‐mail, sms, Internetes rendszerben, hirdetmények közzétételével megjelenő
értesítések) keresztül történő közlést az Ügyfél joghatályos értesítésnek fogadja el.

Hely és dátum
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Értékpapírtitok nyilatkozat (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő,
értékpapírtitoknak minősülő személyes adataimat, a teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az
értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó adatokat, információkat a Társaság jelen ajánlatot
továbbító függő ügynöke, illetve további közvetítő részére az átfogó és optimális kiszolgálás céljából rendelkezésre
bocsátja. Értékpapírszámlámra vonatkozóan felhatalmazom a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐t (Székhely: 1118 Budapest,
Ménesi út 22.; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43), hogy a jelen üzleti kapcsolattal
összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat az érintett függő ügynök és további közvetítő felé átadja.
Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból vagy bármilyen formában
történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán nem támasztok követeléseket a Tárasággal az érintett függő
ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból
vagy súlyos gondatlanságból eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.
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Dátum
Tanú1 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név. Lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
_______________________________
________________________________________________________________
Ügyfél aláírása
Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
általam képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi
személy(ek):
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám
(1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok
bejelenteni a szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező
esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából ered‐
kár engem terhel.


Természetes személyként saját magam nevében
járok el.

Természetes személyként az alábbi személy(ek)
nevében járok el:
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)

Aláírásra jogosult Ügyfél neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapír számlák
feletti rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása
szükséges.
A számla fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Ügyfél neve
_______________________________
Ügyfél aláírása
Ügyfél kód: _____________________________(a BUDA‐CASH
Zrt. tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása
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MEGATRENDX
MEGÁLLAPODÁS PORTFOLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
amely létrejött egyrészről

Név:
Állandó lakcím:

(a továbbiakban: Ügyfél),
másrészről:
a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság
Székhely: H‐1118 Budapest, Ménesi út 22.,
Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344
(a továbbiakban: Társaság) között az alábbi napon és feltételek szerint:
Felek rögzítik, hogy közöttük befektetési szolgáltatások és azokat kiegészítő szolgáltatások igénybe vételéről szóló
megállapodás jött létre (a továbbiakban: Szerződés)
A Szerződés VI.2. pontja értelmében az Ügyfél úgy rendelkezik, hogy a Társaságtól az alábbi feltételek szerint
portfóliókezelési szolgáltatást kíván igénybe venni a Szerződés rendelkezései szerint és az alkalmassági vizsgálatának
az eredménye szerint.
Befektetendő összeg
HUF, azaz
forint
(kezdő portfólió)
Euró
EUR, azaz
Futamidő

______________éves

(A lehetséges futamidők: 3, 5, 7, és 10 év )

A Megállapodás Befektetési Szolgáltatások és Azokat Kiegészítő Szolgáltatások Nyújtására
VI.3. pontban meghatározottak szerint.
Kérjük, hogy a jelen szerződés aláírását követően banki átutalással, a BUDA‐CASH Zrt. ERSTE Banknál vezetett
11600006‐00000000‐14561120 számú HUF számlájára, (devizában történő befizetés esetén a BUDA‐CASH Zrt.
11600006‐00000000‐27103539 (IBAN szám: HU18 1160 0006 0000 0000 2710 3539) számú EUR számlájára
helyezze el a szerződésben megjelölt Befektetendő összeg (kezdő portfólió) teljesítéséhez szükséges fedezetet.
Kérjük az átutaláskor közleményben tüntesse fel az ajánlat sorszámát!
Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó
szövegrészek is a szerződés részét képezik, „NEM” válasz esetén a tartós befektetési
Tartós befektetési
alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és áthúzandók.)
alszámlát szeretnék
Figyelmeztetés!: A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben
nyitni a
egy tartós befektetési számla nyílhat. Törvényi megfelelés miatt tartós befektetési
Portfóliókezeléshez
számlán csak 3 és 5 éves futamidejű portfóliókezelés indítható!
(Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)
Befektetési elvek:

A Társaság a fentiek szerinti megbízást elfogadja.
Az Ügyfél felhatalmazza továbbá a Társaságot, hogy az általa befektetett összeg tekintetében a portfoliókezelési
tevékenység során meghatározott ügyletek tekintetében helyette és nevében megbízást adjon. E felhatalmazás
keretei az alábbiak:
Az Ügyfél a portfoliókezelési megbízás megadásával általános jelleggel meghatalmazza a Társaságot, hogy a
Szerződés hatálya alatt végzett portfoliókezelés során:
- nevében és helyette a portfolió részét képező értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök adásvétele, a
portfolió létrehozása és/vagy elemeinek átalakítása érdekében az Ügyfél javára megbízásokat adjon,
szerződéseket kössön, egyoldalú jognyilatkozatokat tegyen, az Ügyfél Számlái felett rendelkezzen;
- a portfolió részét képező pénzügyi eszközöket alletétkezelőnél helyezze el, azok bármely hozadékát, a
lejáratkor visszafizetendő névértéket, törlesztést beszedesse, az erre vonatkozó szerződéseket megkösse,
jognyilatkozatokat megtegye, az Ügyfelet megillető bármely összeget a portfoliókezelés keretében újból
befektesse;
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-

a portfolió részét képező eszközök nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala során képviselje, a
portfolióban szereplő eszközök vonatkozásában tett nyilvános vételi ajánlat elfogadására vonatkozóan
nevében és helyette eljárjon, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtegye, azzal, hogy amennyiben az
eljárásra vonatkozó szabályok vagy döntések alapján az Ügyfél kifejezett felhatalmazása is szükséges, az
Ügyfél vállalja, hogy azt a Társaság részére határidőben megteszi;
az Ügyfél kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a tulajdonosi megfeleltetés esetén az Ügyfél adatait
megadja a kibocsátó, illetőleg az adatokat kérő letétkezelő, értéktár részére.
Amennyiben a megbízások megadására a Társaság részére kerül sor, a Szerződés IV. fejezetében foglaltak az
irányadóak.
A megbízások az alábbi pénzügyi eszközökre vonatkozhatnak a portfoliókezelési elvek alapján:
 Certifikátok, warrantok, CFD‐k,
 BUX határidős ügyletek
 Egyéb BÉT határidős ügyletek
 Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek, amelyek a portfóliókezelés alapjául szolgáló technikai
elemzőprogramban szerepelnek. Ezek lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500,, Dow Jones stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany, ezüst, kávé, kakaó, olaj
stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó származtatott ügyletek
 devizapárok
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés, valamint az Üzletszabályzat és Díjjegyzék
rendelkezései az irányadóak.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
Elismerem, hogy a jelen megállapodás aláírását megelőzően Dátum
külön tájékoztatást kaptam és arra tekintettel kifejezetten
elfogadom a jelen szerződés 12.1 pontját, amelynek alapján a
Társaság a fix portfóliókezelési díjat a portfoliókezelési
tevékenység megkezdését megelőzően levonja a Kezdő
portfólióból, valamint a jelen szerződés 14.1 pontját, amelynek
alapján a portfoliókezelési megállapodás felmondása esetén
kötbér fizetésére vagyok köteles, amelyet a Társaság jogosult a
számomra kifizetendő összegből levonni.

_______________________________
Társaság aláírása

_______________________________
Ügyfél aláírása
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KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
(A PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGÁLLAPODÁS ELEMEKÉNT HASZNÁLT ACCESS PP Deposit ALAPHOZ)
(Forint alapú portfoliókezelés esetében irányadó)
Tudomásom van arról, hogy a portfoliókezelési megállapodás egyik fontos elemét képezheti az ACCESS PP Deposit Alap. E
befektetési alap befektetési jegyeinek vásárlásakor felmerülhet a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a BUDA‐CASH
Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytárság (Társaság) részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a
szerződés megkötésekor. Kijelentem, hogy ismerem a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket, különös tekintettel a befektetési
jegyhez fűződő kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő képességemnek megfelel.
Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok (általános)
Az infláció növekedése, a kamatpolitika kedvezőtlen változása közvetlenül érintheti az Alapok kötvényeinek árfolyamát. Az adott
állam költségvetési deficitje, külkereskedelmi mérlegének passzívuma, GDP növekedési ütemének lassulása ugyancsak negatív
hatással lehet az Alapok portfoliójában tartott értékpapírok árfolyamára. A jogszabályi változások esetén az Alapok befektetési
politikájának megváltoztatására kényszerülhet. Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek tulajdonosaira negatívan hathat
továbbá a személyi jövedelemadózás befektetések jövedelmére vonatkozó rendelkezéseinek változása.
Értékelésből eredő kockázat (általános)
Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető
legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő befektetések aktuális piaci értékeket. Előfordulhat azonban, hogy egyes
értékpapírok nyilvános árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul‐ vagy felülértékeltséget
mutathatnak.
Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok (általános)
Az Alap likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A bankbetétek kockázata abban rejlik, hogy a betétet
elfogadó bank fizetésképtelenné válhat, amely esetben a betét megtérülése bizonytalan. Az Alap betéteire nem vonatkozik állami
garancia. Az állampapírok esetében elhanyagolható a vissza nem fizetés kockázata. Az állampapírok lejárat előtti eladásakor az
Alap kockázata az eladási árfolyam bizonytalansága.
Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat (általános)
Tekintetbe kell venni, hogy az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen fizetésképtelenség állhat be, és nem tudja teljesíteni
kötelezettségét.
Likviditási kockázat (általános)
A nyíltvégű befektetési alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek bármely napon visszaválthatók a forgalmazási
helyeken. Ez megfelelő likviditást igényel. Előfordulhat olyan szélsőséges eset is, hogy a nagyarányú visszaváltások miatt az Alap
eszközeinek esetlegesen kedvezőtlen időpontbéli kényszerértékesítése válhat szükségessé.
A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (általános)
A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazását az Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső
ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti,
ha:
az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját tőkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az
adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy
a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak.
A forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével, vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul folytatni kell.
A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap megszüntetését, illetve beolvadását
jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza.
Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása (általános)
Az Alap működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, hogy a nagyarányú visszaváltások következtében az Alap tőkéje
oly mértékben csökken, hogy szükségessé válik az Alap megszüntetése, illetve határozott futamidejűvé alakítása.
Határidős ügyletek kockázata (általános)
A kockázatfedezeti célból megkötött – az összetett pozíció vonatkozásában a lejáratkor fix hozamot biztosító ‐ határidős pozíciók
értéke lejáratig a piaci változások függvényében veszteséget mutathat.
Befektetési jegyek forgalmazása (általános)
Az alapkezelő ‐ a forgalmazó útján ‐ a nyilvános nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyekre a pénztári órák alatt
azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni és ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven forgalmazási napon belül teljesíteni.
Értékpapíralap esetén a befektetési jegy visszaváltásakor figyelembe vett nettó eszközérték legfeljebb a visszaváltási igény
bejelentését követő harmadik forgalmazási napon érvényes nettó eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe vett nettó
eszközérték megállapítását és a kifizetés napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza.
Állampapír illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat (elsősorban Access PP Deposit Alap)
A magyar gazdaság helyzete fokozatosan javul, ez lefelé szorítja az általános kamatszintet, amely alól a befektetési alapok sem
vonhatják ki magukat. Így az alapok által elért hozamok várhatóan csökkenő tendenciát fognak mutatni.
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Kijelentem, hogy felmértem a fenti kockázatokat. Elfogadom – a Társaság vonatkozó kifejezett figyelemfelhívását követően ‐,
hogy valamennyi veszélyforrás feltárására nincs mód, így a Társaságot nem teszem felelőssé azért, ha a megjelölt
veszélyforrásokon kívül egyéb kockázat felmerülése miatt engem bármiféle károsodás ér.

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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MEGÁLLAPODÁS
jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)

Amely létrejött a Felek közötti keretszerződés alapján, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az ügyfél részére
ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve
kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó
keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott
megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek értelmezése, érvényessége, megszegése, megszűnése
stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a. a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike
gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e tevékenységével
kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek és a választottbírósági
eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték;
b. a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági
eljárásnál általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a választottbírósági eljárásban
illetékmentesség, költségmentesség, valamint ‐kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a
választottbíróság határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet
érvénytelenítése kérhető – szűk körben – a bíróságtól;
c. a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a
szokásostól eltérő kikötésnek minősül.
4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen
felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi eljárást választja (a választottbírósági eljárás 1‐es,
a bírósági peres eljárás 2‐es számmal jelölendő):
□
5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot
maga is elfogadja. A felek a bírósági peres eljárás választása esetére megállapodnak abban, hogy a perre
az alperes lakóhelye, illetve székhelye szerinti bíróság illetékes, és a felek a Pp. egyéb illetékességi
szabályainak alkalmazását kifejezetten kizárják.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása
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ZÁLOGSZERZŐDÉS
ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA

Amely létrejött a F elek közötti keretszerződés alapján, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az
ügyfél részére ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási
tevékenységet végez, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett
szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket
köt.
2. A felek rögzítik, hogy az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatásokkal összefüggésben köteles
a társaságnak megfizetni a számlavezetési díjat, az átutalással, transzferrel kapcsolatos költségeket,
a KELER Zrt., illetve más, a társaság által az ügyletek teljesítésébe bevont közreműködők díját, az
adott ügyletre megállapított bizományosi díjat és jutalékot. A felek rögzítik továbbá, hogy az eseti
megbízás teljesítésének feltételeként az ügyfél köteles a megbízás tárgyát képező ügylet fedezetét
a társaság rendelkezésére bocsátani. Az ügyfél a fedezet rendelkezésre bocsátásán felül köteles
annak folyamatos biztosítására és szükség szerinti kiegészítésére, valamint a kitettség csökkentése
érdekében pozíciók zárására. Amennyiben a fedezet kiegészítésére vagy a pozíció zárására
vonatkozó kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget, a társaság jogosult (de nem köteles) az
ügyfél pozícióit teljesen vagy részlegesen likvidálni. felek rögzítik, hogy a kényszerlikvidálás
veszteséget eredményezhet, annak következtében az ügyfélnek a társaság felé fizetési
kötelezettsége keletkezhet, továbbá a kényszerlikvidálás körében végrehajtott ügyleteket is díjak és
költségek terhelik.
3. A díj-, jutalék-, költség- és kamatfizetés eseteit és mértékét, az adott ügylet fedezeteként
elfogadható pénz-, illetve pénzügyi eszközök körét, ezek fedezeten belüli megoszlását, az
ügyletkötéshez szükséges mértékét és befogadási értékét a társaság üzletszabályzata, a díjtételek, a
fedezeti és biztosítéki hirdetmény, illetve az adott ügyletre vonatkozó keretszerződés kikötései
határozzák meg.
4. Az ügyfélnek a társasággal szemben a fentiek alapján keletkező fizetési, fedezetbiztosítási,
fedezetpótlási és egyéb pénzügyi kötelezettségei biztosítására a felek a Ptk. 5:95. §-a, valamint a
Bszt. 57. § (7) és (8) bekezdései alapján óvadékot alapítanak a társaság javára, a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel. Az óvadékkal biztosított követelés összege megegyezik
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

a számlavezetéssel összefüggő szolgáltatások (pl. transzfer, átutalás stb.) díja, költségei,
az adott ügylettípusra vonatkozó keretszerződés, illetve az azon alapuló egyedi ügylet díja, költségei,
jutaléka,
az ügylet alapján az ügyletkötő harmadik személy, illetve a társaság teljesítésbe bevont partnere felé
fennálló fizetési kötelezettség,
az ügylet vesztesége esetén az ügyfél társaság felé fennálló fizetési kötelezettsége,
a kényszerlikvidálás (kényszerzárás), kényszerbeszerzés költsége,
az óvadék érvényesítésének költsége és az óvadék tárgyára fordított szükséges költség,
az ügyfél szerződésszegése miatti egyéb jogkövetkezmények, így különösen de nem kizárólagosan a
kárigény és a kárigény érvényesítésének költsége, valamint
a kamatok
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mindenkori összegével.

5. Az óvadék tárgyát képezi az ügyfél társaság által nyilvántartott valamennyi pénzeszköze,
értékpapírja és más pénzügyi eszköze, ideértve a jelen szerződés megkötését követően az ügyfél
társaságnál vezetett számláin jóváírásra kerülő pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket is; az
óvadék hasznai osztják az óvadék jogi sorsát.
6. Az óvadék átadása az óvadék tárgyát képező pénzeszköznek, pénzügyi eszköznek az ügyfél
társaságnál vezetett ügyfélszámláján, értékpapírszámláján, értékpapír-letéti számláján, illetőleg az
ezekhez kapcsolódó valamely alszámlán történő jóváírásával valósul meg. A társaság az óvadék
alapításának tényét az ügyfél számláira vonatkozó kivonatokon és egyenlegközlő iratokon
feltünteti. Az óvadékot a társaság a saját eszközeitől elkülönítetten köteles kezelni. Az óvadék
tárgyát a társaság jogosult zárolni (zárolt alszámlára helyezni). Ha az adott ügylet megkötéséhez
szükséges, a társaság az óvadékot jogosult harmadik személynél a saját neve alatt letétbe helyezni.
Az óvadék megszűnéséig az óvadékot a társaság birtokából az ügyfél nem vonhatja ki, és azzal
egyéb módon sem jogosult rendelkezni (azt nem ruházhatja át, nem terhelheti meg).
7. A társaság óvadékból való kielégítési joga az 5. pontban meghatározott fizetési kötelezettség,
illetve követelés esedékessé válásával megnyílik.
8. A kielégítési jog megnyílása esetén a társaság az ügyfél hozzájárulása és külön értesítése nélkül
jogosult a követelést az óvadékból közvetlenül kielégíteni. Ennek során a társaság az
ügyfélszámla-követelést annak névértékén számolja el a biztosított követeléssel szemben, az egyéb
pénzügyi eszközt pedig az eszköz tőzsdei vagy egyéb nyilvánosan jegyzett piaci árán, illetőleg az
adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható értékén – piaci áras ajánlat alkalmazásával
– az ügyfél nevében értékesíti, és az abból befolyó összeget számolja el a követeléssel szemben. A
társaság a közvetlen kielégítési jogát – a biztosított követelés alapját képező ügylet végrehajtási
módjához képest – közreműködője, vagy a végrehajtási helyszín működtetője általi értékesítés
útján is gyakorolhatja.
9. A társaság az óvadék igénybevételét követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb a kielégítéssel
érintett követelés alapját képező szerződés, illetve megbízás megszűnésekor köteles elszámolni az
óvadék igénybevételéről.
10. Az egyes szolgáltatás- és ügylettípusok jellemzőihez képest az óvadékra vonatkozó további
kikötéseket a társaság üzletszabályzata, a díjtételek, a fedezeti és biztosítéki hirdetmény, valamint
az egyes keretszerződések tartalmaznak.
11. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része
érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A
felek kötelezik magukat, hogy ebben az esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető
legjobban megfelel a helyettesítendő rendelkezés céljának.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a
Ptk., a Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az
ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a
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www.budacash.hu honlapon, valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy
üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát,
illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a
feltételeket elfogadja.
13. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem
minősülő ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a
Választottbíróság háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve
a magyar. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén, a felek között a fentiekkel kapcsolatban
felmerülő jogvitában a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló külön
megállapodásban meghatározott bíróság jár el.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása
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NYILATKOZAT RÉSZVÉNYKÖNYVI BEJEGYZÉSHEZ

Nyilatkozom, hogy a számlavezető az általam megszerzendő dematerializált részvények vonatkozásában a részvénykönyv vezetője
által történő megkeresés esetében a bejelentést

 tegye meg, és egyben felhatalmazom a BUDA‐CASH Zrt‐t a részvénykönyvi bejegyzéshez szükséges, értékpapír‐
titoknak minősülő adataimnak a részvénykönyv‐vezető(k) részére történő átadására. Ezek az adatok a
következők:név/cégnév, lakóhely/székhely, részvénysorozatonként részvények, ideiglenes részvények darabszáma
(tulajdoni részesedésének mértéke), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott
adatok.

 ne tegye meg, azt kizárólag osztalékfizetés esetén, az osztalék megállapítása és beszedése érdekében tegye meg,
továbbá kérem, hogy a BUDA‐CASH Zrt. az osztalék beszedését követően járjon el adataimnak az nyrt.
részvénykönyvéből történő törlése érdekében.

Kijelentem továbbá, hogy e nyilatkozatot önkéntesen, a számlavezetőtől kapott megfelelő tájékoztatás birtokában teszem meg.

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata*

Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X‐el)



Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)
2a)
2b)
2c)
2d)
2e)
2f)
3)
4a)
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az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,
az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és
tábornoki rendfokozatú tagjai
a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
Az 2) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. közeli hozzátartozóról szóló előírásában
meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
bármely természetes személy, aki a 3) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi
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4b)

személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre

Pénzeszköz forrása
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

* Kizárólag külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személyek által töltendő, állampolgárságtól függetlenül
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FATCA NYILATKOZAT (Magánszemély)

Alulírott nyilatkozom arról, hogy rendelkezem
Állampolgársággal az Amerikai Egyesült Államokban

**

Állandó lakóhellyel az Amerikai Egyesült Államokban**

 igen

 nem

 igen

 nem

Amerikai Egyesült Államokban adóilletőséggel**

 igen

 nem

Amerika Egyesült Államok adóhatósága által adott adóazonosítóval: …………………………

A tájékoztatást a 2014.évi XIX. törvényről, a Magyar Kormány és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által kötött Megállapodás
az amerikai állampolgárok külföldön vezetett számláin jóváírt jövedelmekről szóló adatátadás tárgyában (FATCA Megállapodás)
megkaptam és megismertem.
*A BUDA‐CASH ZRT. tölti ki

**Kérem, a megfelelő választ X‐el jelölje.
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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FATCA NYILATKOZAT (Jogi személy)
A(z) __________________________________________________képviselője, nyilatkozom arról, hogy
1.

Az általam képviselt jogi személyt
Az Amerikai Egyesült Államokban alapították

 igen nem

*

Amerikai Egyesült Államok adóhatósága által adott adószám:…………………………
vagy
2.

Az általam képviselt jogi személy tényleges tulajdonosa(i) rendelkeznek
Állampolgársággal az Amerikai Egyesült Államokban

**

Állandó lakóhellyel az Amerikai Egyesült Államokban**
Amerikai Egyesült Államokban adóilletőséggel**

 igen
 igen
 igen

 nem
 nem
 nem

Az USA illetőségű tényleges tulajdonos(ok) adatai:
1.

Név:
…………………………………………………………………………
Lakcím
…………………………………………………………………………
Adóazonosító …………………………………………………………………………

2.

Név:
…………………………………………………………………………
Lakcím
…………………………………………………………………………
Adóazonosító …………………………………………………………………………

A jogi személy nevében eljáró nyilatkozata:
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy státusza az árbevétele alapján***

 aktív

 passzív

A tájékoztatást a 2014.évi XIX. törvényről, a Magyar Kormány és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által kötött Megállapodás
az amerikai jogalanyok külföldön vezetett számláin jóváírt jövedelmekről szóló adatátadás tárgyában (FATCA Megállapodás)
megkaptam és megismertem.
*A BUDA‐CASH ZRT. tölti ki.

**Kérem, a megfelelő választ X‐el jelölje.
***Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany: Az előző naptári évben vagy más megfelelő jelentéstételi időszakban a Nem Pénzügyi
Külföldi Jogalany bruttó jövedelmének kevesebb, mint 50 százaléka passzív jövedelem és az előző naptári évben vagy más
megfelelő beszámolási időszakban a Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany birtokában lévő vagyon kevesebb, mint 50 százaléka áll olyan
eszközökből, amelyek passzív bevételt eredményeznek, vagy azért tartják őket, hogy passzív bevételt eredményezzenek. (pl. kamat,
osztalék, befektetés értékesítése.)
Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany: A „Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany” bármely olyan Nem Pénzügyi Külföldi
Jogalany, amely nem Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany vagy forrásadó‐levonó külföldi társulás, illetve forrásadó‐levonó
külföldi trust az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának vonatkozó Rendeletei szerint.

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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MEGÁLLAPODÁS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK KERESKEDÉSI ADATTÁRBA
TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSÉRŐL18
1.

A felek közötti keretszerződés alapján a Társaság az Ügyfél javára származtatott ügyleteket köt.

2.

A 648/2012/EU Rendelet („EMIR”) 9. cikke, a 148/2013/EU Felhatalmazáson Alapuló Rendelet („Felhatalmazáson Alapuló Rendelet”),
valamint a Bizottság 1247/2012/EU Végrehajtási Rendelete (a továbbiakban együtt: EMIR‐szabályok) alapján, az ott meghatározottak
szerint, az Ügyfél az általa kötött származtatott ügyletekről elektronikus formában köteles adatot szolgáltatni. Az EMIR‐szabályok
lehetővé teszik, hogy a jelentéseket harmadik személy nyújtsa be.

3.

A fentiek alapján az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy az EMIR‐szabályok szerint bejelentendő ügyletkötések adataira vonatkozó
jelentéstételi kötelezettséget helyette teljesítse.
Az Ügyfél kijelenti, hogy
□

19

a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges LEI‐kóddal rendelkezik, és azt a jelen megállapodás aláírásával
egyidejűleg a Társaság részére megadja,
LEI kód: ………………………………………………………….....................;

□

a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges LEI‐kóddal még nem rendelkezik, erre tekintettel felhatalmazza a
Társaságot arra, hogy a LEI‐kódot a részére megszerezze, ennek során a LEI kód igénylésében közreműködő KELER Zrt‐nél
(1074 Budapest, Rákóczi út 70‐72.), valamint a regisztrálással és a kód kiadásával foglalkozó szervezetnél a nevében teljes
körűen eljárjon.

4.

Társaság az Ügyfél által kötött szerződésekhez a megfelelő kereskedési adattárat választja ki.

5.

Az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaság a LEI kód igénylésének és/vagy éves fenntartási költségének mindenkori összegével
(jelenleg 100 EUR+ÁFA az igénylés és egy évi díj, ezt követően 100 EUR+ÁFA az éves fenntartási díj, amely díjak a jövőben változhatnak)
az Ügyfél Társaságnál vezetett ügyfélszámláját a díj esedékességekor, a díj mértékének megfelelő forintösszegben megterhelje.

6.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Társaság a LEI kód igénylését kizárólag abban az esetben kezdeményezi, ha az Ügyfél Társaságnál
vezetett ügyfélszámláján a kód igényléséhez ‐ az 5. pontban meghatározott – összeg rendelkezésre áll.

7.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés alapján a Társaságot kizárólag a közreműködésével kötött ügyletek
tekintetében terheli jelentéstételi kötelezettség; az Ügyfél más szolgáltatónál kötött ügyleteit a Társaság nem jelenti.

8.

Az Ügyfél kérésére, a jelentés továbbítását követően, a Társaság az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a szerződések jelentéséről szóló
igazolást (a Társaság azonban nem küld az ügyfeleknek naponta automatikus jelentés‐igazolásokat).

9.

A Társaság kizárólag akkor vállalja, hogy betartja az adatjelentésre meghatározott határidőket, ha az adattovábbítás nem ütközik
technikai akadályba. Rendszerleállás esetén a Társaság a jelentendő adatok továbbítását a rendszer újraindulását követően
haladéktalanul elvégzi.

10. Ha a Társaság megtett minden tőle ésszerűen elvárható naprakész biztonsági intézkedést, mégis az érdekkörén kívül felmerülő
események miatt valamilyen kár merült fel, a Társaság ezekért nem tartozik felelősséggel.
11. A jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, és azt 15 nap felmondási idő megtartásával indoklás nélkül felmondhatják. A
jelen megállapodás automatikusan megszűnik a keretszerződés megszűnésekor. Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy e
szerződés megszűnését követően a LEI kód fenntartásáról és a jelentési kötelezettségének teljesítéséről az Ügyfélnek kell
gondoskodnia.
12. Az Ügyfél a jelen megállapodás aláírásával elfogadja, hogy a Társaság harmadik személyek szolgáltatásait igénybe veheti a jelen
megállapodás szerinti feladatai teljesítéséhez.
13. Ügyfél tudomásul veszi, hogy aktív LEI kód nélkül a jelentési kötelezettség nem teljesíthető, valamint az éves fenntartási díj befizetése
nélkül a kód inaktívvá válik.
14. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a LEI kód igénylése és annak kiállítása közötti időszakban kötött ügyletek utáni jelentési kötelezettség az
Ügyfelet terheli.

18
19

MEGATRENDX portfóliókezelési szolgáltatás igénybe vétele esetén kizárólag jogi személy ügyfél által kitöltendő és aláírandó.
A megfelelő nyilatkozat jelölendő!
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15. A jelen megállapodásra Magyarország jogszabályai az irányadók.

Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása
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(BSZ-15/81 melléklet)

TREND KOMBINÁLT PORTFÓLIÓKEZELÉS

TREND KOMBINÁLT PORTFÓLIÓKEZELÉS
BEFEKTETŐI PROFIL
Az ügyfél adatai:
Név: ………………………………………………...

Szerződés száma: ……………………………………………..

Cím: ………………………………………………...

Telefonszám: ….……..………………………………………...

Az ügyfél befektetési tapasztalatai:
Az alábbiak közül miben / mikben tartja /tartotta befektetéseit, megtakarítását? – Az alábbiak közül melyikkel /melyekkel kapcsolatban rendelkezik ismeretekkel? –
több válasz is megjelölhető
több válasz is megjelölhető
Betét
Betét
Állampapír
Állampapír
Befektetési jegy
Befektetési jegy
Részvény
Részvény
Strukturált termék
Strukturált termék
Warrant / Certificate
Warrant / Certificate
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
Egyéb tőkeáttételes ügyletek
Opciós ügyletek
Opciós ügyletek
Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg:
Alacsony
Közepes
Magas

Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? (évente átlagosan)
0‐5 alkalommal
6‐20 alkalommal
20‐nál több alkalommal

Átlagosan milyen nagyságrendben üzletel? (huf)
0‐500.000.‐ Ft
500.001‐5.000.000.‐ Ft
5.000‐001‐20.000.000.‐ Ft
20.000.001 Ft‐nál nagyobb nagyságrendben
Változó

Átlagosan milyen időtávra köt ügyletet?
Rövid (0‐1 év)
Közép (1‐3 év)
Hosszú (3 évnél hosszabb)
Változó

Az ügyfél általános kockázatvállalási típusa:
Ön milyen típusú befektetőnek minősíti magát?
Konzervatív befektető: A biztonságos hozamok érdekében elfogadom az alacsony árfolyam ingadozást és kockázatot, vagyis a korlátozott hozamkilátások és kockázat
mellett döntök, azonban tisztában vagyok azzal, hogy a veszteség itt sem zárható ki. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Kiegyensúlyozott befektető, meghatározott súlypontok nélkül: A magasabb hozamok érdekében elfogadom a magasabb értékingadozást és kockázatot. A hazai és
nemzetközi pénz‐ és tőkepiacoknak megfelelő piackonform fejlődésre törekszem, ahol a diverzifikáció, valamint a kötvények és a részvények közötti kiegyensúlyozott arány
áll előtérben. Felmerülhetnek nagyobb árfolyam ingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor
finanszírozni vagyok képes. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Dinamikus befektető: A magasabb hozam érdekében előtérbe helyezem a kockázatosabb befektetési formákat és jelentős értéknövekedésre törekszem. Kész vagyok
meghatározott értékpapírok túlsúlya révén növelni a kiegyensúlyozott stratégiákhoz képest fennálló kockázatot és a tőke egy részét is kockáztatni annak érdekében, hogy
spekulatív esélyekkel tudjak élni. A piackonform hozam még kellően hosszú távú befektetés és a tőzsde kedvező alakulása esetén sem érhető el bizonyosan. Felmerülhetnek
nagyobb árfolyam ingadozások és vagyonveszteségek, valamint hosszabb ideig tartó veszteséges időszakok is, melyeket mindenkor finanszírozni vagyok képes. A befektetés
időtartama alatt árfolyam‐, deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
Spekulatív, növekedésorientált befektető: Nagyon magas hozamesélyeket kívánok megragadni és ezért nagyon nagy kockázatot is vállalok, ugyanakkor kész vagyok a
tőke egy részét, vagy egészét, szükség esetén pótlólagos fedezettel is, rendszeresen és tudatosan kockáztatni annak érdekében, hogy spekulatív esélyekkel tudjak élni.
Alárendelt szerepet játszanak az olyan szempontok, mint a piackonform fejlődés, a hozamok folytonossága és a hozzáférhetőség. A vagyoningadozás és a tőkevesztés
mértéke nem prognosztizálható és nagyon rövid időtartamon belül is felléphet, melynek következményeivel tisztában vagyok. A befektetés időtartama alatt árfolyam‐,
deviza‐ és kibocsátási kockázat állhat fenn.
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Az ügyfél befektetési célja:
Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani?
0‐1 évre
1‐3 évre
3‐5 évre
5 évnél hosszabb időszakra
Változó
Az ügyfél pénzügyi helyzete és ismeretei:
Mekkora az Ön rendszeres havi megtakarítása:
0‐100.000.‐ Ft‐ig
100.000‐500.000.‐ Ft‐ig
500.000.‐ Ft felett
változó
Egyéb vagyon (Mhuf):
Likvid eszközök:
1‐1.000.000.‐ Ft
1.000.001 Ft‐nál magasabb értékben
változó értékben

Befektetésének célja
Megtakarítás
Spekuláció
Nyugdíj
Egyéb

Bevételének forrása:
Munkabér
Egyéb

Befektetett eszközök:
1‐5.000.000.‐ Ft
5.000.001 Ft‐nál magasabb értékben
változó értékben

Rendszeres havi pénzügyi kötelezettségvállalásának forrása :
Nem áll fenn kötelezettségvállalás
Kölcsön
Egyéb

Ingatlanok:
1‐20.000.000.‐ Ft
20.000.001 Ft‐nál magasabb értékben
változó értékben

Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozását érintően rendelkezik‐e pénzügyi ismeretekkel?
igen
nem
Az ügyfél tájékoztatási kötelezettsége:
Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti kérdések feltételét, az ügyfél általi megválaszolását és a szolgáltató általi értékelését a 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) írja elő, az
ügyfél alkalmasságának és megfelelésének felmérésével kapcsolatosan – az ügyfél által megkötendő ügyletekre vonatkozóan. Az ügyfél hozzájárul ezen adatoknak a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) szerinti kezeléséhez és feldolgozásához az alkalmasság és megfelelés és a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐vel
kötendő ügyletek tekintetében. Az ügyfél kijelenti, hogy a kérdésekre adott válaszok a valóságnak megfelelnek, valamint helytállóak. Az ügyfél elfogadja, hogy a kérdésekre
adott válaszai a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által alkalmazott általános értékelési rendszer alapján kerülnek kiértékelésre, és elismeri, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐től az
eredmény következményeiről megkapott minden tájékoztatás. Az ügyfél vállalja, hogy amennyiben bármely kérdés esetében – körülményeiben bekövetkezett változás
miatt – megjelölt válasza nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzi a Buda‐Cash Brókerház Zrt. felé – ennek elmaradásából eredő következményekért a Buda‐
Cash Brókerház Zrt. nem felelős. Tudomásul veszi, hogy az ilyen tájékoztatás elmulasztása esetén, nem lehetséges a Buda‐Cash Brókerház Zrt. , illetve az üzletkötő általi
megfelelő tanácsadás és ezért mindennemű hátrányt magán visel. Kijelenti, hogy amennyiben kockázatviselő képessége (vonatkozásában változás áll be, ezt köteles
haladéktalanul bejelenteni a Társaságnak. Ez a követelmény a már megkötött ügyletek érvényességét és az ügyfél teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az ügyfél elfogadja,
hogy ellenkező esetben a Buda‐Cash Brókerház Zrt. joggal feltételezheti, hogy a tesztben megjelölt válaszok ellenkező ügyfélrendelkezésig valósak és helytállóak. Az ügyfél
kijelenti továbbá, hogy a fenti kérdésekre valós információval szolgált, továbbá tudomásul veszi, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem köteles vizsgálni a befektetői
profilban rögzített adatok valóságtartalmát. Az ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltató hivatalos tudomására jut, hogy bármely válasz – az ügyfél körülményeinek
változása folytán – nem tükrözi a valóságot, jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt. Hivatalos tudomásszerzés alatt különösen a szolgáltató által megismert jogerős
bírósági ítélet, jogerős hatósági határozat értendő. Az ügyfél elfogadja, hogy lehetősége nyílik válaszai módosítására, amelynek alapjául a Buda‐Cash Brókerház Zrt. által
nyújtott szolgáltatások, a Buda‐Cash Brókerház Zrt. igénybevételével köthető ügyletek részletes szabályairól szóló tájékoztató anyagok – különösen az ügylet előtti
tájékoztatás során megadandó információkról rendelkező tájékoztatóban, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban foglaltak szolgálhatnak.
A fentiek alapján az ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja mind az Üzletszabályzatban, mind pedig ‐ a Bszt. által előírt ‐ az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat
tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat. Az Üzletszabályzat és tájékoztató hirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezési, valamint a vonatkozó törvényi
rendelkezések az irányadóak.
Az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával igazolja, hogy nem, illetve csak korlátozottan kaphat felvilágosítást a számára szóba jöhető befektetésekről, mivel nem adott meg
a befektetői ismereteiről, és tapasztalatairól,
a befektetése típusáról, céljáról,
elutasítja a befektetői profil kialakításához szükséges információk
információt:
átadását és tudatában van az ezzel járó következményeknek és kockázatoknak, vagyis annak, hogy a Buda‐Cash Brókerház Zrt. nem képes a pénzügyi eszköz vagy ügylet
alkalmasságát, megfelelőségét megállapítani.
…………………, 20..…………………………………..

Ügyfél
Buda‐Cash Brókerház Zrt. tölti ki:
MiFID ügyfélkategória besorolás:
Lakossági ügyfél
Befektetési tanácsadásra, portfoliókezelésre az ügyfél:
Alkalmas
Megfelelés tekintetében az ügyfél:
Megfelelő

Szakmai ügyfél

Elfogadható partner

Nem alkalmas
Nem megfelelő

Buda‐Cash Brókerház Zrt.
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NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………………….……lakcím: …………………………………………………., mint a Buda‐Cash Zrt. felé ………..…………... számon ajánlatot tevő személy, a jelen
nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Buda‐Cash Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény 41. §‐ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett azzal, hogy részletes
tájékoztatást kaptam a Buda‐Cash Zrt‐re vonatkozó alapvető tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. működésének és tevékenységének szabályairól, a tulajdonomban lévő vagy
engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel
kapcsolatos tudnivalókról, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról ‐ ideértve az ügyleteket érintő nyilvános
információkat, valamint az ügyletek kockázatát ‐, a végrehajtási helyszínekről, a Buda‐Cash Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint ‐ egy korábban megkötött és
hatályban lévő szerződés (keretszerződés) létrehozatala esetében ‐ az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó, engem, mint ügyfelet terhelő költségről, díjról.

Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Buda‐Cash Zrt. olyan időben tette meg, hogy számomra ‐ a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez
szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel ‐ kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez
és a megalapozott döntéshez.

Nyilatkozom továbbá, hogy internetes hozzáféréssel
 rendelkezem

 nem rendelkezem,

és kifejezetten
 hozzájárulok

 nem járulok hozzá, hogy a Buda‐Cash Zrt. a

részemre nyújtandó általános tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a www.budacash.hu
honlapon.

……………….., 20………………………..….……

Ügyfél

A függő ügynök záradéka
Alulírott ________________________, a BUDA‐CASH Zrt. függő ügynökeként eljárva, az Ügyfél azonosítása során a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a BUDA‐
CASH Zrt. Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően jártam el. Kijelentem, hogy a tudomásomra jutott értékpapírtitoknak minősülő adatokat a 2007. évi CXXXVIII.
törvény (Bszt.) 117‐120. §‐aiban foglaltak figyelembe vételével megtartom. A leendő szerződő felet tájékoztattam arról, hogy a közvetítést a Bszt. 111. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározottak szerinti függő ügynökként végzem. Tájékoztattam az Ügyfelet arról is, hogy a BUDA‐CASH Zrt. szolgáltatásainak közvetítőn keresztül
történő igénybevétele miatt az Ügyfélnek számolnia kell a kapcsolódó idő‐ és költségkihatásokkal is, az ajánlatának a BUDA‐CASH Zrt. általi befogadása vonatkozásában.
Ezen idő‐ és költségkihatásokról az Ügyfelet részletesen tájékoztattam.
Dátum _____________________

______________________________
Függő ügynök aláírása
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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szerződésszám:

TKDDB_ _ _ _ _ _

TREND KOMBINÁLT PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (számlanyitási adatok)
(1) Nem természetes személy ügyfelek esetében az ajánlat elfogadásához 20 napnál nem régebbi
cégkivonat, cégokiratok és aláírási címpéldány bemutatása szükséges.
Név/cégnév (1)

Leánykori név

Anyja neve

Szig.szám/útlevél szám

Születési hely és idő

Cégjegyzékszám

Állandó lakcím/cég székhelye

Levelezési cím

Bankszámlaszám

Adóazonosító jel/adószám

Telefonszám
Értesítési mód
Befektetendő összeg (kezdő
portfólió)
Futamidő
Tartós befektetési alszámlát
szeretnék nyitni a
Portfóliókezeléshez

E‐mail cím
 Elektronikusan

 Postai úton

Ft, azaz
______________éves

forint

(A lehetséges futamidők: 1, 3 és 5 év)

Igen Nem („Igen” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek is a szerződés részét képezik,
„NEM” válasz esetén a tartós befektetési alszámlára vonatkozó szövegrészek nem képezik a szerződés részét és
áthúzandók.)
Figyelmeztetés! A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben egy tartós befektetési számla
nyílhat. (Csak természetes személy Ügyfél esetén jelölhető!)

(továbbiakban: ”Ügyfél”, vagy “Portfóliótulajdonos”), másrészről a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐
043344; Adószám: 12249312‐1‐43, az Állami Pénz‐ és Tőkepiaci Felügyelet 70.096/1995, valamint a P.70.096‐2/1995 számú engedélye alapján működő befektetési vállalkozás) (továbbiakban:
”Társaság”, vagy “Portfóliókezelő”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. Fogalmak
A jelen szerződés alkalmazásában:
Árfolyam‐különbözet: a pozíció megnyitásakor érvényes ár és az aktuális piaci ár
közötti különbözet.
Értékelési nap: az a nap, amelyen a PORTFÓLIÓKEZELŐ a portfólió aktuális értékét
az ügyfél számára, tájékoztató jelleggel minden hónap 20.napjáig megállapítja.
Tpt.: 2001. évi CXX. törvény.
Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény.
Bruttó hozam: a portfólió bruttó záró értékének és nyitó értékének a pozitív
különbözete.
Portfolió nyitó értéke (Kezdő portfólió): a Portfóliótulajdonos által befektetett
pénzösszeg.
Portfoliókezelés kezdő időpontja: a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján
meghatározott időpont.
Portfóliókezelési időszak: a kezdő időponttól a záró időpontig terjedő időszak,
amely 1, 3 vagy 5 év lehet.
A portfóliókezelés záró időpontja: A portfóliókezelési időszak utolsó hónapjának
15. napja (amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy az ezt követő első
munkanap).
Portfólióérték: a portfóliót alkotó pénzügyi eszközök értéke az értékelés napján – az
előző forgalmazási napi záróáron számítva – csökkentve a portfóliót terhelő
kötelezettségekkel, amely a portfóliótulajdonos portfóliójára kiszámításra kerül.
Portfólió (bruttó) záró értéke: a portfóliókezelés megszűnése napján megállapított
érték, amely a portfóliókezelési időszak alatt nyitott valamennyi pozíció pozitív és
negatív eredményének összessége.
Portfólió (nettó) záró értéke: a portfólió bruttó záró értéke csökkentve jelen
szerződés 11.2. pontjában meghatározott díjjal, vagy – a portfóliókezelés
Portfóliótulajdonos rendelkezésén alapuló, a Portfóliókezelési időszak letelte előtti
megszűnése esetén – a 14.1. pontban meghatározott kötbér összegével.
2. A Megállapodás tárgya
A Portfóliótulajdonos megbízza Portfóliókezelőt, hogy az általa befektetett összeg
tekintetében portfóliókezelői tevékenységet végezzen, valamint az ezzel
kapcsolatos összes jogügyletnél a Portfóliótulajdonos nevében és helyett eljárjon, a
szerződés 11. pontjában meghatározott díjak és költségek megtérítése ellenében. A
Portfóliókezelő a megbízást elfogadja.
A portfóliókezelési tevékenység során a Portfóliókezelő a részére a
portfóliótulajdonos által portfóliókezelésre átadott összegből befektetés‐állományt
(portfóliót) alakít ki, a portfólió egyes elemeit eladja, illetve megvásárolja, az
azokhoz kapcsolódó jövedelmeket beszedi, újra befekteti, az átvett eszközök
értékét az adott körülmények adta lehetőségek szerint megőrzi és növeli a
Portfóliótulajdonos javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében.
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A portfóliókezelés keretében a Portfóliókezelő jellemzően az alábbi ügyleteket, az
alábbi pénzügyi eszközökre hajtja végre:
 BUX határidős ügyletek,
 Certifikátok, warrantok, CFD‐k,
 Egyéb érték‐ és árutőzsdei termékek – melyekre a Portfóliókezelő mindenkor
hatályos díjjegyzékében szereplő díjak érvényesek –, amelyek a
portfóliókezelés alapjául szolgáló kereskedési stratégiában szerepelnek. Ezek
lehetnek:
 valamennyi tőzsde indexeinek származékai (pl.: Nikkei 225, Dax, S&P500, Dow
Jones stb.)
 árutőzsdéken jegyzett fontosabb termékek, nem fizikai teljesítéssel (pl.: arany,
ezüst, kávé, kakaó, olaj stb.), illetve ezen termékekhez kapcsolódó
származtatott ügyletek
 devizapárok
A portfóliók összetevőinek változtatása a Portfóliókezelő vezetőségének
hatáskörébe tartozik. Az egyes portfóliók összetevőit a Portfóliókezelő a futamidő
alatt nem változtatja meg.
A Portfóliókezelő ezúton is rögzíti azonban, hogy a határidős ügyletek a tőkepiac
kockázatos befektetései, amely kockázatot nem csökkenti a technikai alapú
kereskedés alkalmazása sem.
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt ügyletek lebonyolítására igénybe
nem vett pénzállományból a Portfóliókezelő ACCESS PP Deposit Alap befektetési
jegy‐, valamint állampapír‐állományt képezhet.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelés során keletkezett nyereségből ugyancsak
befektetési jegyet, illetve állampapírt vásárolhat, amely állomány a portfólió részét
képezi, és amelyet Portfóliókezelő a befektethető összeg növelése érdekében
fedezetként használ fel. Portfóliókezelő ugyancsak fedezetként használja fel a
portfóliókezelés során végrehajtott ügyletek pénzügyi eredményét is.
3. Általános portfóliókezelési szabályok
Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával általános megbízást és
felhatalmazást ad Portfóliókezelő részére, hogy a portfóliókezelés céljából átadott
összegből a jelen szerződésben és a jogszabályokban meghatározott keretek között
szabadon – de mindenkor a Portfóliótulajdonos érdekében, illetve a működési
szabályzatnak megfelelően – saját belátása szerint alakítson ki befektetési
állományt, és azt kezelje.
A jelen szerződésben foglalt portfóliókezelési megbízás alapján a Portfóliókezelő
önállóan rendelkezik a Portfóliótulajdonos által portfóliókezelésbe adott
portfólióval, önállóan végzi a portfólió ki‐ és átalakítását. Portfóliótulajdonosnak a
portfólió ki‐ és átalakítására vonatkozóan jelen szerződés hatálya alatt rendelkezési
joga nincs.
Felek rögzítik, hogy Portfóliókezelő az ügyfelek egyéni érdekeinek lehető
legteljesebb érvényesítése érdekében a TREND KOMBINÁLT Portfóliókezelési
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Szerződést megkötő portfóliótulajdonosok esetében a pénzügyi eszközök vételével
és eladásával kapcsolatosan a portfóliótulajdonosok javára összesítetten jár el.
Portfóliótulajdonos az összesített eljáráshoz jelen szerződés aláírásával kifejezetten
hozzájárul.
Portfóliótulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a Portfóliókezelő által
az egyenlő elbánás elve biztosítása végett alkalmazott azon lebonyolítási módot,
mely szerint az összesített eljárás keretében az ügyletek egy technikai alszámlán
kerülnek végrehajtásra, és a pénzügyi eszközök az egyenlő elbánás elvének
megfelelően, a befektetett pénzösszeg arányában kerülnek szétosztásra a
portfóliótulajdonosok között.
Felek rögzítik, hogy a megbízások összesített teljesítése nem járhat az elkülönített
nyilvántartás és kezelés sérelmével, melyre tekintettel Portfóliókezelő biztosítja,
hogy a Portfóliótulajdonos javára nyilvántartott pénzügyi eszközök és azok
árfolyamértéke bármely időpillanatban kimutatható legyen.
4. A Portfólió nyitó értékére (a Kezdő portfólióra) vonatkozó kikötések
A portfóliótulajdonos által befizetett pénzösszegnek – mint Kezdő portfóliónak –
100.000,‐Ft‐tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie azzal, hogy a befektethető
pénzösszeg minimális összege 500.000,‐Ft. A portfóliótulajdonos a jelen szerződés
hatálya alatt kizárólag egyszer teljesíthet befizetést.
5. A portfóliókezelés időtartama és megkezdése:
Felek rögzítik, hogy a portfólió lekötési ideje – mint a portfóliókezelés időtartama –
1, 3 vagy 5 év lehet. Portfóliótulajdonos a jelen szerződés aláírásával akként
nyilatkozik, hogy a fent megjelölt futamidő szerinti portfóliókezelési időtartamot
választja.
A portfóliókezelési időszak fix időpontokban, minden naptári hónapban, a hónap
15. napján, de legkésőbb az azt követő 3. munkanapon veszi kezdetét, feltéve, hogy
a TREND KOMBINÁLT Portfóliókezelési Szerződést azonos időtartamra megkötő
portfóliótulajdonosok tárgyhónap 15. napjáig megnyitott ügyfélszámláin jóváírt
kezdő portfóliók összege a 15.000.000,‐Ft‐ot eléri, vagy ennek hiányában akkor, ha
ezen portfóliótulajdonosok bármelyikének a szerződéskötésétől 90 nap már eltelt.
A 3. pontban körülírt összesített eljárás azon portfóliótulajdonosok esetén
alkalmazható, akik portfóliójának kezelése azonos időtartamra, azonos kezdő
időpontban indul. Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy adott hónap 15.
napján, valamint az azt megelőző első vagy második munkanapon megkötött
portfóliókezelési szerződés alapján általa befektetett összegre nézve a
portfóliókezelési időszak a következő hónap 15. napján kezdődik meg (feltéve
ebben az esetben is, hogy a kezdő portfóliók a fentebb meghatározott összeget
elérik).
Abban az esetben, ha a Portfóliótulajdonos által befektetetett pénzösszeg (kezdő
portfólió) eléri az 50.000.000,‐Ft‐ot, a portfóliókezelési időszak kezdete
vonatkozásában a Felek a fentiektől eltérően is megállapodhatnak.
A portfóliókezelési időszak leteltéig a jelen szerződést a Felek kizárólag a 13.
pontban meghatározott esetekben és feltételekkel szüntethetik meg.
A portfóliókezelési időszak elteltével felek a jelen szerződés feltételeinek
változatlanul hagyásával további egy éves lejáratú portfoliókezelési időszak
teljesítésében állapodhatnak meg, illetve ha sem a Portfóliótulajdonos, sem pedig a
Portfóliókezelő legkésőbb a lejáratot megelőző 15. napig nem jelzi megszüntetési
igényét, a Portfóliókezelő vélelmezi a portfoliókezelési időszaknak egy évvel történő
meghosszabbítását. A meghosszabbított portfólió induló összege a hozammal
módosult eredeti induló tőke (negatív hozam esetén is), azzal a megkötéssel, hogy a
meghosszabbított portfólió kezelése megkezdésének is feltétele, hogy az induló
összegre nézve teljesüljenek a 4. pontban meghatározott feltételek. A
portfoliókezelés ennek megfelelően a rendelkezésre álló pénzösszeg 500.000,‐Ft‐ot
elérő és 100.000,‐Ft‐tal maradék nélkül osztható része tekintetében folytatódik,
illetőleg a portfoliókezelés folytatásához a portfoliótulajdonos szükség szerint
köteles a befektetett összeget legalább 500.000,‐Ft‐ra kiegészíteni. A kiegészítést
úgy kell teljesíteni, hogy az annak megfelelő pénzösszeg a portfoliókezelőnél
legkésőbb a lejárat – a hónap 15. napja – időpontját követő 3. munkanapig
jóváírásra kerüljön.
6. A Portfóliókezelő kötelezettségei és jogai
6.1. A Portfóliókezelő kötelezettségei
A portfóliókezelés megkezdéséig a Portfóliókezelő a portfólió nyitó értékét
pénzpiaci alap, likvidítási alap, állampapír vagy az ACCESS PP Deposit Alap
befektetési jegyébe fektetheti. Ezt a körülményt az Ügyfél kifejezetten tudomásul
veszi és elfogadja.
A Portfóliókezelő a portfóliókezelési tevékenység során a befektetési szolgáltatótól
elvárható gondossággal a Portfóliótulajdonos érdekeinek legmesszemenőbb
figyelembevételével jár el az elérhető legmagasabb hozam biztosítása érdekében.
A Portfóliótulajdonos tudomásul veszi, hogy a portfólió kialakítása és átalakítása
során Portfóliókezelő a 2. pontban meghatározott ügyleteket köt, melyek a jelen
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szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező kockázatfeltáró nyilatkozatban
megjelölt kockázattal járnak.
6.1.1. Rendszeres tájékoztatási kötelezettség:
A Portfóliókezelő legalább a Bszt. 68. § (1) bekezdése szerinti rendszerességgel ad
tájékoztatást a portfólió jelentéskori állapotáról.
A jelentés tartalmazza:

a portfólió jelentéskori összetételét,

a portfólió értékének változását a befektetés eddig eltelt ideje alatt a
befektetett összeghez képest; az értékelés az értékelést megelőző napi
záróárakon történik.
6.1.2. Rendkívüli tájékoztatás: A Portfóliótulajdonos írásos kérésére a
Portfóliókezelő köteles a portfólióval összefüggésben a 6.1.1. pont szerinti
tájékoztatást átadni, amelyért a Portfóliótulajdonos köteles költségtérítést
teljesíteni a Portfóliókezelő üzletszabályzata alapján.
A tájékoztatást a Portfóliókezelő a tőle elvárható gondosság mellett, legjobb tudása
szerint készíti el, az esetlegesesen előre jelzett változások bekövetkezéséért, illetve
pozitív vagy negatív kimeneteléért azonban semminemű felelősséget nem vállal.
A tájékoztatási és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
közlésnek a Portfóliótulajdonos által megjelölt adatszolgáltatási módon történő
adatszolgáltatás tekintendő.
6.2. A Portfóliókezelő jogai
A Portfóliótulajdonos kijelenti, hogy a technikai és trendkövető kereskedési eljárást
ismeri, arról a Portfóliókezelőtől a szerződés aláírását megelőzően részletes
tájékoztatást kapott. Portfóliótulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Portfóliókezelő a portfóliót technikai alapon kezelje.
A Portfóliókezelő ezen tevékenységek vonatkozásában jogosult közreműködőt
igénybe venni. A közreműködőért a Portfóliókezelő úgy felel, mintha a rábízott
ügyet saját maga látta volna el.
7. A Portfóliótulajdonos kötelezettségei:
7.1. Együttműködési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a szerződés időtartama alatt a szerződés teljesítése érdekében a
tőle elvárható együttműködő magatartást köteles tanúsítani.
7.2. Díjfizetési kötelezettség
Portfóliótulajdonos a portfóliókezelésért a 11. pontban meghatározott díjat köteles
megfizetni.
8. Portfóliókezelés, számlavezetés
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére számlát nyit, melyen nyilvántartja a
jelen szerződés hatálya alá tartozó egyes pozíciókból a Portfóliótulajdonost
megillető befektetési elemek forintértékét.
A befektetési elemek és forintértékük nyilvántartása a portfólió‐kezelés időtartama
alatt tájékoztató jellegű, a Portfóliótulajdonos a befektetési elemekkel, illetve azok
forintértékével nem rendelkezhet.
A Portfóliókezelő szavatol az általa beszerzett pénzügyi eszközök per igény‐ és
tehermentességéért. A Portfóliókezelő a jelen megállapodás keretei között saját
maga jogosult dönteni egyes pénzügyi eszközök vásárlásáról, értékesítéséről és az
azokhoz kapcsolódó befektetési szolgáltatás nyújtásáról.
9. Elszámolási kötelezettség
A Portfóliókezelő a Portfóliótulajdonos részére a portfóliókezelés zárónapjára
vonatkozóan, a 10. pontban írt módon köteles elszámolást készíteni.
Az elszámolást a megszűnést követő 6. munkanapig kell a Portfóliótulajdonos
rendelkezésére bocsátani.
10. Hozammegállapítás és hozamfizetés
A portfólió bruttó hozama a portfólió bruttó záróértékének és nyitó értékének a
pozitív különbözete. A lekötési idő alatt elért éves átlagos hozam %‐os mértékének
megállapítása a következő képlet alapján történik:
Pl ‐ P0
365
Hp =
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
x 100
P0
N
ahol:
Hp
: a portfólió bruttó hozamának mértéke
Pl
: a portfólió bruttó záróértéke
P0
: a portfólió nyitó értéke
N
: a portfóliókezelés kezdő időpontjától a záró időpontjáig tartó
időszak napokban kifejezve
A portfólióértékelés napjára vonatkozóan a Portfóliókezelő elméleti hozamot állapít
meg a pénzügyi eszközök piaci értékének figyelembevételével, illetve a fenti képlet
felhasználásával. Az elméleti hozam megállapítása a portfólió bruttó záróértéke
helyett az adott napi portfólióérték figyelembe vételével történik. Az elméleti
hozam tájékoztató jellegű, annak mértékéhez semminemű kötelezettség‐vállalás
nem fűződik. A portfóliókezelés során elért hozam a Portfóliótulajdonos és a
Portfóliókezelő között osztozkodás tárgyát képezi.
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A Portfóliótulajdonost megillető hozam kifizetése a portfóliókezelés zárónapját
követő 6. munkanapig, a portfólió záró eszközértékének kifizetésével egyidejűleg,
egy összegben esedékes.
11. A Portfóliókezelő díjazása
11.1. Portfóliókezelő a portfólió kezeléséért külön kezelési díjat nem számít fel.
Portfóliókezelő a portfóliókezelés körében lebonyolított ügyletek után tranzakciós
díjra jogosult, melynek alapját és mértékét a mindenkor hatályos díjjegyzék
határozza meg. Portfóliókezelő a tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet
megkötésével egyidejűleg érvényesíti.
11.2. A Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult,
amennyiben a lekötési idő alatt elért éves átlagos bruttó hozam a Buda‐Cash Zrt.
Üzletszabályzatának
Díjtételeiben
%‐os
mértékben
meghatározott
referenciahozamot meghaladja. A sikerdíj alapja a fentiekben meghatározott
hozamok különbözete, mértéke pedig 20 % + ÁFA. A sikerdíjat a Portfóliókezelő
jogosult az elszámolás során érvényesíteni.
12. A Portfóliókezelő felelőssége
A Portfóliókezelő a jelen megállapodásból adódó feladatainak ellátása során a tőle
elvárható gondossággal köteles eljárni a pénzügyi eszközök beszerzése,
értékesítése, valamint az ezekkel összefüggő ügyletek megkötése és lebonyolítása
során. Portfóliókezelő kifejezetten rögzíti, hogy sem tőkegaranciát, sem
hozamgaranciát nem vállal. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Portfóliótulajdonos
tulajdonában lévő eszközök nem terhelhetőek, azokat a Portfóliókezelő kölcsön
nem adhatja.
13. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei
A szerződés a Társaság általi aláírás napján jön létre és lép hatályba.
A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

a portfóliókezelési időszak lejártával,

a Portfóliótulajdonos általi rendkívüli felmondással,

a Portfóliótulajdonos megszüntetésre irányuló rendelkezésével.
A Portfóliótulajdonost a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg:
a Portfóliókezelő engedélyét a felügyeleti hatóság visszavonja,

tevékenységét felfüggeszti,

a Portfóliókezelő ellen a csőd‐ vagy a felszámolási eljárást elrendelik,

a
Portfóliókezelő
jelen
megállapodásban
foglalt
lényeges
kötelezettségeit neki felróható módon nem teljesíti.
A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, amelyben a felmondást a
Portfóliótulajdonos köteles részletesen megindokolni.
14. A megállapodás megszüntetése esetén követendő eljárás
14.1. A portfóliókezelés határozott időtartamára tekintettel a felek kölcsönösen
kifejezik azon szándékukat, hogy ezen időtartamra vonatkozóan kívánnak a
portfoliókezelés tekintetében együttműködni egymással. Ebből következően a
Portfóliókezelő azon lényeges előfeltétel teljesülésével vállalja a portfoliókezelést,
hogy ezen időtartam alatt nyújtja a Portfóliótulajdonos számára a portfoliókezelési
szolgáltatást. Mindazonáltal a Portfóliótulajdonos kéri azon lehetőség biztosítását
is, hogy erre vonatkozó rendelkezése alapján megszüntetésre kerüljön a
portfoliókezelési jogviszony.
A fentiekre tekintettel a felek megállapodnak abban, hogy a Portfóliótulajdonos
jogosult a futamidő alatt bármikor írásban a portfóliókezelés megszüntetéséről
rendelkezni.
Ebben az esetben

a Portfóliókezelő a portfóliót a Portfóliótulajdonos rendelkezésének
kézhezvételétől számított 6 banki napon belül értékesíti, és a
Portfóliótulajdonos részére a Portfóliótulajdonost megillető részt kifizeti;
b. a Portfóliókezelő jogosult a 11.1. pontban meghatározott költségeket
levonni;
c.
a Portfóliótulajdonos köteles a Portfóliókezelőnek kötbért fizetni.
A kötbér alapja a portfólió nyitó értéke (három és ötéves futamindő esetén),
valamint az elért pozitív bruttó hozam, mértéke pedig
a.
egyéves futamidő esetén az elért pozitív bruttó hozam 50 %‐a
b. hároméves futamidő esetén a portfólió nyitóértékének 5 %‐a + az elért
pozitív bruttó hozam 50 %‐a,
c.
ötéves futamidő esetén a portfólió nyitóértékének 7 %‐a + az elért
pozitív bruttó hozam 50 %‐a.
14. 2. Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás:
A rendkívüli felmondás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha – a 13. pontban írt
esetekben – írásban, a Portfóliótulajdonos indokolásával került átadásra a
Portfóliókezelő részére. Ha a rendkívüli felmondás tartalmilag megfelelő, a
Portfóliókezelő a felmondási nyilatkozat vételétől számított 6 munkanapon belül
köteles a portfóliónak a felmondás kézhezvétele napjára számított Portfólióérték
alapján a Portfóliótulajdonost megillető összeget a Portfóliótulajdonos
rendelkezésére bocsátani.
Szerződésellenes rendkívüli felmondás esetén Portfóliótulajdonos köteles a 14.1.
pontban meghatározott költségeket és kötbért megfizetni, valamint a jogellenes
felmondással okozott kárt megtéríteni.
15. Egyéb rendelkezések
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben bármilyen, a Portfóliókezelő
működését érintő jogszabályi változás, a BÉT, a KELER, az MNB tevékenységét
érintő, illetve befolyásoló jogszabályi változás, vagy intézkedés azt szükségessé
teszi, a Portfóliókezelő jogosult egyoldalúan is, de a Portfóliótulajdonos előzetes
értesítése mellett változásokat átvezetni. A jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a Tpt., a Bszt., a Kbft.,
továbbá a Társaság üzletszabályzatában és a jelen Szerződésben hivatkozott
befektetési alapok kezelési szabályzatában foglaltak, továbbá választottbírósági
kikötés esetén a Vbt. az irányadók. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Jelen Szerződés
megkötését megelőzően a Társaság a www.budacash.hu honlapon, valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és
mellékleteinek tartalmát, feltételeit – ideértve a jelen Szerződés tartalmát, illetve
feltételeit is – megismerje. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy
ezeket a feltételeket megismerte és elfogadja.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az alábbiak szerinti tartalommal az
értékpapír‐ és ügyfélszámla vezetésről szóló számlaszerződés, a kockázatfeltáró
nyilatkozat (általános), a kockázatfeltáró nyilatkozat a TREND KOMBINÁLT
Portfóliókezelési Szerződés elemeként használt ACCESS PP Deposit Alaphoz) és az
értékpapírtitok‐nyilatkozat, valamint a Portfóliótulajdonos nyilatkozatától függően a
tartós befektetési alszámlára vonatkozó szerződés.
a.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek általa történtő aláírása a
Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen szerződés létrejöttének feltétele annak a
Társaság általi aláírása.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR‐ ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”, vagy
“Számlavezető”) – (Ügyfél és Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1.

2.

3.

A Számlavezető a Számlatulajdonos pénzeszközeinek és értékpapírjainak
nyilvántartására, befektetési ügyleteihez kapcsolódó fizetési és
értékpapír forgalmának lebonyolítására, kódszám alatt ügyfélszámlát és
értékpapírszámlát nyit és vezet.
Az ügyfélszámla olyan korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számla
amelyen kizárólag a Számlavezető befektetési szolgáltatási tevékenysége
körébe tartozó ügylethez kapcsolódó pénzforgalom bonyolítható le. A
Számlavezető az ügyfélszámlán tartja nyilván a Számlatulajdonost
megillető bevételt, és a számláról teljesíti a Számlatulajdonost terhelő
kifizetést.
A Számlatulajdonos köteles az ügyfélszámla és az értékpapírszámla felett
rendelkezésre jogosult személyek aláírását és azonosító adatait
bejelenteni a Számlavezető által rendelkezésre bocsátott és jelen
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4.

szerződés szerves részét képező bejelentő kartonon. A Számlatulajdonos
kötelezettséget vállal arra, hogy ha adataiban változás áll be, arról a
Számlavezetőt
haladéktalanul
értesíti.
E
kötelezettségek
elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő, jelen szerződés
tekintetében felmerülő károkért a Számlatulajdonos tartozik
felelősséggel.
A Számlatulajdonos a pénz‐ és értékpapír‐forgalom lebonyolításához
szükséges terhelési megbízásokat az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványokon, a meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelően nyújthatja be a Számlavezetőhöz. A
terhelési megbízásokon a nyomtatvány rovatait értelemszerűen kell
kitölteni. A Számlavezető nem köteles az adatok helyességét
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5.

6.
7.

8.

megvizsgálni, mivel azok a fizetés címzettjének szólnak. A megbízásokat
a Számlavezető az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint teljesíti.
A Számlatulajdonosnak a Számlavezetővel, mint befektetési
szolgáltatóval bonyolított, befektetési eszközre szóló Portfóliókezelői és
kereskedelmi ügyleteiből eredő pénz‐ és értékpapír‐forgalom
tranzakcióit Számlavezető az 1. pontban megjelölt számlákon
automatikusan, értéknapos könyveléssel hajtja végre.
A Számlavezető az ügyfélszámla záró követel egyenlege után a
Számlatulajdonos részére kamatot nem térít.
Az ügyfélszámla egyenlege a Számlavezető által ‐ a vonatkozó
jogszabályokban rögzített feltételek szerint ‐ nyújtott fizetési halasztás
összege mértékéig tartozást mutathat.
A Számlavezető vállalja, hogy az ügyfélszámla forgalmáról havi
rendszerességgel értesítést küld az ügyfél által megadott postacímre
vagy a számlakivonatot a Társaság internetes honlapján biztosított,
egyedi jelszóval védett tárhelyre tölti fel, ahol azt az Ügyfél
megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti és kinyomtathatja. A
számlatulajdonos köteles haladéktalanul értesíteni a Számlavezető
központi Back Office csoportját ha a számlakivonat a tárgyhónapot

követő 15.‐ig nem érkezett meg a címére (amennyiben az Ügyfél a
számlakivonat postai úton történő kiküldését választotta, nem pedig a
Társaság internetes honlapján biztosított, egyedi jelszóval védett
tárhelyen történő megtekintést, illetve onnan való letöltést). Visszajelzés
hiányában a Számlavezető a számlakivonatot kipostázottnak és
elfogadottnak tekint.
9. A számlaszerződés a TREND KOMBINÁLT Portfóliókezelési Szerződés
hatályosságának idejére szól. A Számlavezető jelen szerződés
Számlatulajdonos általi felmondással történő megszűntetését ahhoz a
feltételhez kötheti, hogy a Számlatulajdonos köteles a felmondási idő
lejáratáig a Számlavezetővel szemben fennálló minden tartozását
visszafizetni.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a portfoliókezelési
szerződés 15. pontjában hivatkozott szabályok az irányadók, amely
szerződési pontot a Számlatulajdonos megismert, és a benne foglaltakat
tudomásul vette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek
általa történtő aláírása a Társaság felé tett ajánlatnak minősül, jelen
szerződés létrejöttének feltétele annak a Társaság általi aláírása.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a
külföldi részvény‐, áru‐ és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti
ügyletek, valamint az opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek)
megkötése során felmerül a veszteség kockázata. A származékos ügyleteknél
viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait
lehet megnyerni vagy elveszíteni. Tudomással bírok arról, hogy elveszíthetem a
fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása
érdekében a Portfóliókezelőnél elhelyeztem. Tudomásom van továbbá arról is, hogy
a Portfóliókezelő a nekem járó pénzösszeget illetve értékpapírt a külföldi tőzsde és
a külföldi értékpapír forgalmazó teljesítése alapján írja jóvá az ügyfélszámlámon. A
származékos ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal/fedezettel nagy
értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a külföldi tőzsdék a BÉT‐től eltérő limitet
használnak, vagy egyáltalán nem használnak felfüggesztési limitet, így egy részvény
akár egy kereskedési nap során is elveszítheti a teljes értékét. Bizonyos társasági
események során előfordulhat, hogy a Portfóliókezelő által bevitt stop‐loss
megbízás automatikusan törlődik a rendszerből (pl. split, osztalék‐fizetés, stb.). Az
ilyen események során törölt megbízások teljesülésének elmaradásából keletkező
veszteségek szintén az ügyfelet terhelik. Egyes részvények kereslete nagymértékben
megváltozhat, vagy megszűnhet, így a részvény értékesítése ellehetetlenülhet (pl.
tőzsdéről való kivezetése, kereskedés felfüggesztése, államosítás, csőd stb.). Egy
adott részvénytársaság esetlegesen kifogásolható fellépései nyomán a részvények
értékének nagymértékű esése következhet be. Ilyen esetben ugyan lehetőség van
jogi lépések megtételére, de ennek magas költségei lehetnek. A Portfóliókezelő nem
tudja felvállalni a Megbízó érdekérvényesítését külföldi bíróságok előtt, így az
érdekérvényesítés nehézségbe ütközhet. Short ügyletek során, mivel egy részvény
ára korlátlan mértékben növekedhet, a veszteség mértéke is korlátlan, azaz
meghaladhatja az elhelyezett fedezetek mértékét. A szolgáltató, aki biztosítja a
short ügyletek során eladott részvények fedezetét, jogosult azt bármikor
visszakérni. Ennek ismeretében az ügyfél vállalja annak kockázatát, hogy előbb kell

zárnia a short ügyletet, mint ahogy azt szeretné, akár veszteségek árán is.
Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit
Megbízó a Portfóliókezelő alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása
következtében szenved el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan
csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történtek. Tudomással bírok arról,
hogy az opciós ügyletek hozamát garantálni nem lehet. Tudomásom van arról, hogy
opció kényszerlikvidálása esetén Portfóliókezelő megkísérli a pozíciót ellentétes
irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni. Amennyiben ez tőle
független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót
ellentétes irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet
fedezni és majd egy későbbi időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét
megkísérelni az opció kényszerlikvidálását. Az ebből fakadó veszteségek és
költségek az ügyfelet terhelik. Portfóliókezelőt nem terheli felelősség semminemű
olyan veszteségért, amit a Portfóliótulajdonos a Portfóliókezelő alkalmazottjának
megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy azok
jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal
történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a
külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam‐különbözeti
ügyletek, valamint az opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet,
így – kivéve ha arról egyértelmű, írásos megállapodás a felek között nem született ‐
Portfóliókezelőtől vagy annak alkalmazottjától semmilyen tőke‐, és/vagy
hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem kaptam. Tudomásul veszem, hogy a
jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a tőzsdei
és tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást.
A fentiek alapján kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzat,
mind pedig az egyéb, különösen a Bszt. által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról
szóló információkat tartalmazó tájékoztatóban foglaltakat, ideértve a
portfoliókezeléssel érintett befektetési alapok kiemelt befektetői információit,
kezelési szabályzatait, tájékoztatóit, hirdetményeit, továbbá az Európai Értékpapír‐
piaci Hatóság befektetési útmutatóját.

KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT
(A TREND KOMBINÁLT PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS ELEMEKÉNT HASZNÁLT ACCESS PP Deposit ALAPHOZ)
Tudomásom van arról, hogy a TREND KOMBINÁLT Portfóliókezelési Szerződés egyik
fontos elemét képező ACCESS PP Deposit Alap befektetési jegyeinek vásárlásakor
felmerülhet a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a BUDA‐CASH Brókerház
Zártkörűen Működő Részvénytárság részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet
figyelembe vettem a szerződés megkötésekor. Kijelentem, hogy ismerem a kezelési
szabályzatban foglalt feltételeket, különös tekintettel a befektetési jegyhez fűződő
kockázatokra, a befektetés a kockázatviselő képességemnek megfelel.
Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok (általános)
Az infláció növekedése, a kamatpolitika kedvezőtlen változása közvetlenül érintheti
az Alapok kötvényeinek árfolyamát. Az adott állam költségvetési deficitje,
külkereskedelmi mérlegének passzívuma, GDP növekedési ütemének lassulása
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ugyancsak negatív hatással lehet az Alapok portfoliójában tartott értékpapírok
árfolyamára. A jogszabályi változások esetén az Alap befektetési politikájának
megváltoztatására kényszerülhet. Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek
tulajdonosaira negatívan hathat továbbá a személyi jövedelemadózás befektetések
jövedelmére vonatkozó rendelkezéseinek változása.
Értékelésből eredő kockázat (általános)
Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az
eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az
Alapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét. Előfordulhat azonban, hogy
egyes értékpapírok nyilvános árfolyama forgalom hiányában régebbi, ezért az
eszközök átmeneti alul‐ vagy felülértékeltséget mutathatnak.
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Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok (általános)
Az Alap likvid eszközei között lehetnek bankbetétek, valamint állampapírok. A
bankbetétek kockázata abban rejlik, hogy a betétet elfogadó bank
fizetésképtelenné válhat, amely esetben a betét megtérülése bizonytalan. Az Alap
betéteire nem vonatkozik állami garancia. Az állampapírok esetében
elhanyagolható a vissza nem fizetés kockázata. Az állampapírok lejárat előtti
eladásakor az Alap kockázata az eladási árfolyam bizonytalansága.
Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat (általános)
Tekintetbe kell venni, hogy az értékpapírok kibocsátója esetében fizetésképtelenség
következhet be, és a kibocsátó nem tudja teljesíteni kötelezettségét.
Likviditási kockázat (általános)
A nyíltvégű befektetési alap alapvető tulajdonsága, hogy a befektetési jegyek
bármely napon visszaválthatók a forgalmazási helyeken. Ez megfelelő likviditást
igényel. Előfordulhat olyan szélsőséges eset is, hogy a nagyarányú visszaváltások
miatt
az
Alap
eszközeinek
esetlegesen
kedvezőtlen
időpontbéli
kényszerértékesítése válhat szükségessé.
A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (általános)
A nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos
forgalmazását az Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők
érdekében az alábbi rendkívüli esetekben, a felügyeleti hatóság haladéktalan
tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha az alap nettó eszközértéke nem állapítható
meg, így különösen, ha az alap saját tőkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az
adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy a forgalmazás technikai feltételei
legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak.
A forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével, vagy a felügyeleti hatóság felhívására
haladéktalanul folytatni kell.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a
befektetési alap megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti hatósági
engedély ezt tartalmazza.
Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása (általános)
Az Alap működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, hogy a
nagyarányú visszaváltások következtében az Alap tőkéje oly mértékben csökken,
hogy szükségessé válik az Alap megszüntetése, illetve határozott futamidejűvé
alakítása.
Határidős ügyletek kockázata (általános)
A kockázatfedezeti célból megkötött – az összetett pozíció vonatkozásában a
lejáratkor fix hozamot biztosító ‐ határidős pozíciók értéke lejáratig a piaci
változások függvényében veszteséget mutathat.
Befektetési jegyek forgalmazása (általános)
Az alapkezelő ‐ a forgalmazó útján ‐ a nyilvános nyílt végű befektetési alapra
kibocsátott befektetési jegyekre a pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási
megbízást elfogadni és ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven forgalmazási napon
belül teljesíteni. Értékpapíralap esetén a befektetési jegy visszaváltásakor
figyelembe vett nettó eszközérték legfeljebb a visszaváltási igény bejelentését
követő harmadik forgalmazási napon érvényes nettó eszközérték lehet. A
visszaváltásnál figyelembe vett nettó eszközérték megállapítását és a kifizetés
napját az alap kezelési szabályzata tartalmazza.
Állampapír illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat (elsősorban Access PP
Deposit Alap)
A magyar gazdaság helyzete fokozatosan javul, ez lefelé szorítja az általános
kamatszintet, amely alól a befektetési alapok sem vonhatják ki magukat. Így az
alapok által elért hozamok várhatóan csökkenő tendenciát fognak mutatni.

SZERZŐDÉS (TBSZ)
tartós befektetési alszámla vezetésére (csak természetes személy Portfóliótulajdonos esetén)
amely létrejött egyrészről a fent megjelölt Portfóliótulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos vagy Ügyfél), másrészről pedig a BUDA‐CASH Brókerház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22; Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43) (továbbiakban: ”Társaság”) – (Ügyfél és
Társaság a továbbiakban együttesen: ”Felek”) – között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályozza a Társaságnál az e
szerződés hatálya alatt nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozó
szabályokat. A jelen szerződés alapján a Társaság – mint az Ügyfél
Társaságnál vezetett, fent megjelölt számú ügyfélszámlájához
kapcsolódó alszámlákat – tartós befektetési számlákat nyit és vezet
évenkénti elkülönítéssel, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.
Egy tartós befektetési számla egy tartós befektetési értékpapír‐számlát,
és egy tartós befektetési pénzszámlát tartalmaz.
A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaságnál egy adóévben
egy tartós befektetési számla nyílhat. Amennyiben a Társaságnál egy
adóévben több tartós befektetési számla megnyitására kerül sor, úgy a
legkorábban nyitott tartós befektetési számlát kell érvényesnek
tekinteni, és az ebből eredő következményekért a Társaságot felelősség
nem terheli.
A jelen szerződés alapján az adott adóév tekintetében a tartós
befektetési számla nyitásának alapfeltétele, hogy az ügyfél a tartós
befektetési számlájára legkésőbb az adóév végéig a vonatkozó
jogszabályban meghatározott minimum kezdő 25,000 forint összeget
egyszerre elhelyezze, és az említett összeg ezen határidőre a számlán
jóváírásra is kerüljön. A befizetéskor/átutaláskor/átvezetéskor a 4.
pontban foglaltak is irányadók. Az adott tartós befektetési számlára
történő befizetésre/átvezetésre/átutalásra csak a számla megnyitásának
évében van lehetőség. A lekötési időszak alatt az egyes tartós
befektetési számlák, valamint tartós befektetési számlák és más számlák
között átjárás nem lehetséges, ez esetben az adott tartós befektetési
számla megszűnik.
Abban az esetben, ha a tartós befektetési számlára/számláról történő
átutaláskor/átvezetéskor/befizetéskor/kifizetéskor
kifejezetten
és
egyértelműen nem kerül megjelölésre, hogy az elhelyezés/kivét a tartós
befektetési számla javára/terhére történjen, az úgy tekintendő – egyéb
alszámlával kapcsolatos rendelkezés hiányában –, hogy ezen
elhelyezés/kivét az ügyfél számlája javára/terhére történik. A jelen
pontban foglaltakért a Társaság a felelősségét kizárja.
Az ügyfél megbízásának mint ajánlatának érvényességi feltétele, hogy a
teljesítéshez szükséges ellenérték/fedezet rendelkezésre álljon az adott
tartós befektetési számlán. Ügyfél a jelen szerződés aláírásával
kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos ügyletek esetében a pozíció
megnyitását követően, annak fenntartáshoz pótlólagos fedezet
szükséges, valamint a számlák fenntartásával és az ügyletkötésekkel
kapcsolatban díj‐ és költségfizetési kötelezettségei is fennállhatnak.
Figyelemmel arra, hogy pótlólagos befizetés/átutalás/átvezetés
végrehajtására kizárólag az adott tartós befektetési számla
megnyitásának az évében van lehetőség, az ügyfél vállalja, hogy a tartós
befektetési számlája tekintetében ennek figyelembe vételével adja
megbízásait és kéri a 6. pontban leírtakat is.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben
bármely tartós befektetési számláján bármilyen jogcímen tartozás áll
fenn – beleértve a tartós befektetési számlákon nyilvántartott
pozíciókhoz szükséges pótlólagos fedezeti követelményt is –, az
ügyfélszámlájának és az ügyfélszámlához rendelt valamennyi tartós
befektetési számlájának állománya is fedezetül és óvadékul szolgáljon,
továbbá e tartozás erejéig az előbb említett számlája (annak alszámlái)
megterhelésre is kerülhessenek. A fedezetképzési és fedezet‐kiegészítési
kötelezettséggel, a kényszerlikvidálással, az óvadékkal és egyéb
biztosítékokkal kapcsolatban egyebekben a Társaság üzletszabályzata, és
egyedi szerződéseinek rendelkezései az irányadók azzal, hogy a
hivatkozott rendelkezések valamennyi érintett számla tekintetében
összevontan is irányadóak, amennyiben annak alkalmazására sor kerül.
Ügyfél kijelenti, fenti nyilatkozatát annak ismeretében tette, hogy a jelen
pontban leírtak következményeiről – beleértve a kényszerlikvidálás, az
óvadékból és biztosítékból való kielégítés következményeit, a késedelmi
kamatfizetési kötelezettség és adókötelezettség esetleges keletkezését is
– a Társaság függő ügynökétől részletes tájékoztatást kapott, amelyet
megértett és elfogadott.
Azokra az esetekre, amikor a jogszabály az ügyfél nyilatkozatát kéri a
tartós befektetési számlák futamidejének meghosszabbításával
kapcsolatban, az Ügyfél úgy rendelkezik, hogy minden ilyen esetben kéri
a számla futamidejének meghosszabbítását azzal, hogy fenntartja a jogot
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arra, hogy a futamidő alatt esetileg eltérően rendelkezzen a futamidő
lejártával (a meghosszabbítás visszavonásával) kapcsolatban.
8. Az Ügyfél arra az esetre, ha az adott tartós befektetési számla egyenlege
a befizetés adóévének végét követően nulla vagy negatív, a jelen
megállapodás aláírásával úgy rendelkezik, hogy az érintett tartós
befektetési számla kerüljön megszüntetésre és a negatív egyenleg
kerüljön a számlájára átvezetésre.
9. Az Ügyfél a Társaság vonatkozó díjjegyzékének (díjtételek) megfelelően
köteles a tartós befektetési számlákkal kapcsolatosan felszámított
díjakat/költségeket a Társaságnak megfizetni. Ügyfél kijelenti, hogy a
Társaságtól tájékoztatást kapott a tartós befektetési számlára
helyezhető, és a Társaság által is kínált pénzügyi eszközök köréről, a
Társaság által nyújtható befektetési szolgáltatások és kiegészítő
befektetési szolgáltatások köréről, az ezekkel kapcsolatos információk
elérhetőségéről, a meghosszabbítás és az arra vonatkozó visszavonó
nyilatkozat következményeiről azzal, hogy a jogszabályi változások és
hatósági állásfoglalások alapján változás következhet be, amelynek
következményeiért a Társaság nem tehető felelőssé. Amennyiben
valamely eszköz elhelyezésének / ügylet megkötésének előfeltétele
valamely keret‐ vagy egyedi szerződés megkötése, úgy a felek eltérő
rendelkezése hiányában a vonatkozó megbízás érvényes megadásának
alapfeltétele a tartós befektetési számla tekintetében is az, hogy a felek
között a kérdéses szerződés a megbízás megadásakor és az ügylet
teljesítésekor hatályban legyen. A jelen szerződés érvényességi feltétele
továbbá, hogy a felek között érvényes és hatályos ügyfélszámla
szerződés fennálljon.
10. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaságnak a tartós befektetési
számlákról, azok forgalmáról a jogszabályban meghatározottak szerinti
adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az adóhatósággal szemben.
11. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha az
ügyfélszámlájának egyenlege egy évet meghaladó időtartamban
tartozást mutat, a Társaság jogosult e követelés összegével az ügyfél
tartós befektetési számláját megterhelni, és a tartós befektetési számlát
ezzel egyidejűleg megszüntetni.
12. A Felek közötti egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott az egyedi
portfóliókezelési szerződés, valamint a portfoliókezelési szerződés 15.
pontjában hivatkozott szabályok az irányadók.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Társaság függő ügynökétől,
illetve annak további közvetítőjétől tájékoztatást kapott arról, hogy a Buda‐
Cash Zrt. üzletszabályzata a Buda‐Cash Zrt. honlapján elérhető
(www.budacash.hu). Ügyfél igazolja továbbá, hogy rendelkezik internet
hozzáféréssel. Az Ügyfél a szerződés aláírásával igazolja, hogy elolvasta és
megértette a Társaság Üzletszabályzatában foglaltakat.
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Jelen Szerződést és annak elválaszthatatlan részeit a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá. Felek a Szerződést egy példányban írják alá, amelyről fénymásolat készül és amely fénymásolat a Társaság eredeti aláírásával az Ügyfelet
illeti meg. Vita esetén a Szerződésnek a Társaságnál lévő példánya tekintendő érvényesnek. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés
úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Jelen Szerződésben, valamint az ahhoz esetlegesen megkötött tartós
befektetési számla szerződésben kikötött bíróság helyett, a Jelen Szerződéssel, az esetlegesen megkötött tartós befektetési számla szerződéssel,
és a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint
 fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a Pénz‐ és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar.
 fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a felek által egyedileg megtárgyalt feltételeken alapuló, a jelen megállapodás mellékletét képező, külön
megállapodásban meghatározott bíróság hatáskörét kötik ki.

1
Hely és dátum
1
Hely és dátum

________________________________________
Ügyfél aláírása
Elismerem, hogy a Szerződés aláírását megelőzően külön Dátum
tájékoztatást kaptam és arra tekintettel kifejezetten elfogadom
a Szerződés 14.1 pontját, amely szerint a szerződés
Portfóliókezelési időszak letelte előtti, a rendelkezésemen
alapuló megszűnése esetén kötbér fizetésére vagyok köteles,
amelyet a Portfóliókezelő jogosult a számomra kifizetendő
összegből levonni.

________________________________________
Társaság aláírása

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapírtitok‐nyilatkozat (csak számlanyitáskor kitöltendő)
Hozzájárulok ahhoz, hogy egy automatizált adatfeldolgozó eljárás keretében a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő
személyes adataimat, a teljesített tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat, továbbá az értékpapírszámlám és ügyfélszámlám egyenlegére vonatkozó
adatokat, információkat a Társaság függő ügynöke, illetve az ügynök további közvetítője részére, az átfogó és optimális kiszolgálás céljából
rendelkezésre bocsássa. Értékpapírszámlámra vonatkozóan felhatalmazom a Buda‐Cash Brókerház Zrt‐t (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.;
Cégjegyzékszám: 01‐10‐043344; Adószám: 12249312‐1‐43), hogy a jelen üzleti kapcsolattal összefüggő, értékpapírtitoknak minősülő adatokat az
érintett függő ügynök és további közvetítő felé átadja. Kijelentem, hogy ebben az összefüggésben továbbítási hibákból, hibás adatfeldolgozásból
vagy bármilyen formában történő jogosulatlan hozzáférésből eredő károk nyomán nem támasztok követeléseket a Tárasággal az érintett függő
ügynökkel és további közvetítővel és az adatfeldolgozó illetve adattovábbító társasággal szemben. Szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból
eredő károkra ez a lemondás nem vonatkozik.
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Tanú1 (név,lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tanú2 (név, lakcím, szig.szám, aláírás)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (Csak számlanyitáskor kitöltendő)
 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
általam képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi
személy(ek):
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám
(1):_________________________________________________
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok
bejelenteni a szolgáltatónak a közölt adatokban bekövetkező
esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából ered‐
kár engem terhel.


Természetes személyként saját magam nevében
járok el.

Természetes személyként az alábbi személy(ek)
nevében járok el:
Név (1):
_________________________________________________
Leánykori név (1):
_________________________________________________
Anyja neve (1):
_________________________________________________
Szül. hely és idő (1):
_________________________________________________
Állampolgárság (1):
_________________________________________________
Lakcím (1):
_________________________________________________
Szig/útlevél szám (1):
_________________________________________________
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Értékpapír‐ és ügyfélszámla aláírás és rendelkezési jog bejelentő karton (Csak számlanyitáskor kitöltendő)

Aláírásra jogosult számlatulajdonos neve nyomtatott betűvel:

Tudomásul veszem, hogy az ügyfél‐ és értékpapírszámlák feletti
rendelkezéshez az arra jogosult személy aláírása szükséges. A számla
fölötti rendelkezéskor az alábbi szerint írok alá:

_________________________________________
Számlatulajdonos neve

_______________________________
Számlatulajdonos aláírása

Ügyfélkód: _____________________________ (a BUDA‐CASH Zrt.
tölti ki)
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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_______________________________
Társaság aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
MEGÁLLAPODÁS jogviták rendezésére
(fogyasztónak minősülő ügyfél esetén)
Amely létrejött a Felek közötti keretszerződés alapján, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az ügyfél részére
ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve
kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó
keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. Felek a fenti szolgáltatásokkal, valamely keretszerződéssel, illetőleg a keretszerződés alapján adott
megbízás szerinti egyedi ügylettel kapcsolatban (ezek értelmezése, érvényessége, megszegése, megszűnése
stb. körében) felmerülő jogvitát eldöntő bíróság meghatározása érdekében a jelen megállapodást kötik.
3. A társaság tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
a. a bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak lehet helye, ha legalább a felek egyike
gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e tevékenységével
kapcsolatos, továbbá a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek és a választottbírósági
eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték;
b. a választottbíróság az ügyeket egyfokú eljárásban, és ebből következően a rendes bírósági eljárásnál
általában rövidebb idő alatt bírálja el, ugyanakkor a választottbírósági eljárásban illetékmentesség,
költségmentesség, valamint -kedvezmény nem vehető igénybe, továbbá a választottbíróság
határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az ügyben hozott ítélet érvénytelenítése kérhető –
szűk körben – a bíróságtól;
c. a választottbírósági kikötés az igényérvényesítési lehetőségek meghatározása körében a szokásostól
eltérő kikötésnek minősül.
4. Az ügyfél kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megértette, és annak alapján a felek között esetlegesen
felmerülő, 2. pont szerinti jogviták elbírálására az alábbi eljárást választja (a választottbírósági eljárás 1-es,
a bírósági peres eljárás 2-es számmal jelölendő):

5. A társaság a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a 4. pontban megjelölt vitarendezési módot
maga is elfogadja. A felek a bírósági peres eljárás választása esetére megállapodnak abban, hogy a perre az
alperes lakóhelye, illetve székhelye szerinti bíróság illetékes, és a felek a Pp. egyéb illetékességi
szabályainak alkalmazását kifejezetten kizárják.
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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_______________________________
Társaság aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRA
Amely létrejött a F elek közötti keretszerződés alapján, az alábbi feltételekkel:
1. A társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján az ügyfél részére
ügyfélszámlát és értékpapírszámlát vezet, valamint befektetési szolgáltatátási tevékenységet végez, illetve
kiegészítő szolgáltatást nyújt. A társaság az ügyfél által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó
keretszerződés szerint, az ügyfél megbízásai alapján, egyedi ügyleteket köt.
2. A felek rögzítik, hogy az ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatásokkal összefüggésben köteles a
társaságnak megfizetni a számlavezetési díjat, az átutalással, transzferrel kapcsolatos költségeket, a KELER
Zrt., illetve más, a társaság által az ügyletek teljesítésébe bevont közreműködők díját, az adott ügyletre
megállapított bizományosi díjat és jutalékot. A felek rögzítik továbbá, hogy az eseti megbízás teljesítésének
feltételeként az ügyfél köteles a megbízás tárgyát képező ügylet fedezetét a társaság rendelkezésére
bocsátani. Az ügyfél a fedezet rendelkezésre bocsátásán felül köteles annak folyamatos biztosítására és
szükség szerinti kiegészítésére, valamint a kitettség csökkentése érdekében pozíciók zárására. Amennyiben
a fedezet kiegészítésére vagy a pozíció zárására vonatkozó kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget, a
társaság jogosult (de nem köteles) az ügyfél pozícióit teljesen vagy részlegesen likvidálni. felek rögzítik,
hogy a kényszerlikvidálás veszteséget eredményezhet, annak következtében az ügyfélnek a társaság felé
fizetési kötelezettsége keletkezhet, továbbá a kényszerlikvidálás körében végrehajtott ügyleteket is díjak és
költségek terhelik.
3. A díj-, jutalék-, költség- és kamatfizetés eseteit és mértékét, az adott ügylet fedezeteként elfogadható
pénz-, illetve pénzügyi eszközök körét, ezek fedezeten belüli megoszlását, az ügyletkötéshez szükséges
mértékét és befogadási értékét a társaság üzletszabályzata, a díjtételek, a fedezeti és biztosítéki hirdetmény,
illetve az adott ügyletre vonatkozó keretszerződés kikötései határozzák meg.
4. Az ügyfélnek a társasággal szemben a fentiek alapján keletkező fizetési, fedezetbiztosítási, fedezetpótlási
és egyéb pénzügyi kötelezettségei biztosítására a felek a Ptk. 5:95. §-a, valamint a Bszt. 57. § (7) és (8)
bekezdései alapján óvadékot alapítanak a társaság javára, a jelen szerződésben foglalt feltételekkel. Az
óvadékkal biztosított követelés összege megegyezik
a. a számlavezetéssel összefüggő szolgáltatások (pl. transzfer, átutalás stb.) díja, költségei,
b. az adott ügylettípusra vonatkozó keretszerződés, illetve az azon alapuló egyedi ügylet díja,
költségei, jutaléka,
c. az ügylet alapján az ügyletkötő harmadik személy, illetve a társaság teljesítésbe bevont partnere
felé fennálló fizetési kötelezettség,
d. az ügylet vesztesége esetén az ügyfél társaság felé fennálló fizetési kötelezettsége,
e. a kényszerlikvidálás (kényszerzárás), kényszerbeszerzés költsége,
f. az óvadék érvényesítésének költsége és az óvadék tárgyára fordított szükséges költség,
g. az ügyfél szerződésszegése miatti egyéb jogkövetkezmények, így különösen de nem kizárólagosan
a kárigény és a kárigény érvényesítésének költsége, valamint
h. a kamatok
mindenkori összegével.
5. Az óvadék tárgyát képezi az ügyfél társaság által nyilvántartott valamennyi pénzeszköze, értékpapírja és
más pénzügyi eszköze, ideértve a jelen szerződés megkötését követően az ügyfél társaságnál vezetett
számláin jóváírásra kerülő pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket is; az óvadék hasznai osztják az óvadék
jogi sorsát.
6. Az óvadék átadása az óvadék tárgyát képező pénzeszköznek, pénzügyi eszköznek az ügyfél társaságnál
vezetett ügyfélszámláján, értékpapírszámláján, értékpapír-letéti számláján, illetőleg az ezekhez kapcsolódó

Azonosító: BSZ-15
Változtatási szám:78

Oldalszám: 560/566
Kiadás dátuma:2015. január 14.

ÜZLETSZABÁLYZAT
valamely alszámlán történő jóváírásával valósul meg. A társaság az óvadék alapításának tényét az ügyfél
számláira vonatkozó kivonatokon és egyenlegközlő iratokon feltünteti. Az óvadékot a társaság a saját
eszközeitől elkülönítetten köteles kezelni. Az óvadék tárgyát a társaság jogosult zárolni (zárolt alszámlára
helyezni). Ha az adott ügylet megkötéséhez szükséges, a társaság az óvadékot jogosult harmadik
személynél a saját neve alatt letétbe helyezni. Az óvadék megszűnéséig az óvadékot a társaság birtokából
az ügyfél nem vonhatja ki, és azzal egyéb módon sem jogosult rendelkezni (azt nem ruházhatja át, nem
terhelheti meg).
7. A társaság óvadékból való kielégítési joga az 5. pontban meghatározott fizetési kötelezettség, illetve
követelés esedékessé válásával megnyílik.
8. A kielégítési jog megnyílása esetén a társaság az ügyfél hozzájárulása és külön értesítése nélkül jogosult
a követelést az óvadékból közvetlenül kielégíteni. Ennek során a társaság az ügyfélszámla-követelést annak
névértékén számolja el a biztosított követeléssel szemben, az egyéb pénzügyi eszközt pedig az eszköz
tőzsdei vagy egyéb nyilvánosan jegyzett piaci árán, illetőleg az adott időpontban a felektől függetlenül
meghatározható értékén – piaci áras ajánlat alkalmazásával – az ügyfél nevében értékesíti, és az abból
befolyó összeget számolja el a követeléssel szemben. A társaság a közvetlen kielégítési jogát – a biztosított
követelés alapját képező ügylet végrehajtási módjához képest – közreműködője, vagy a végrehajtási
helyszín működtetője általi értékesítés útján is gyakorolhatja.
9. A társaság az óvadék igénybevételét követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb a kielégítéssel érintett
követelés alapját képező szerződés, illetve megbízás megszűnésekor köteles elszámolni az óvadék
igénybevételéről.
10. Az egyes szolgáltatás- és ügylettípusok jellemzőihez képest az óvadékra vonatkozó további kikötéseket
a társaság üzletszabályzata, a díjtételek, a fedezeti és biztosítéki hirdetmény, valamint az egyes
keretszerződések tartalmaznak.
11. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen vagy
végrehajthatatlan, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A felek kötelezik magukat,
hogy ebben az esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható
rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a helyettesítendő rendelkezés céljának.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk., a
Tpt., a Bszt., továbbá a Buda-Cash Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Az ügyfél kijelenti,
hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Buda-Cash Zrt. a www.budacash.hu honlapon, valamint
ügyfélszolgálati helyiségeiben lehetővé tette számára, hogy üzletszabályzatának és mellékleteinek tartalmát,
feltételeit – ideértve a jelen szerződés tartalmát, illetve feltételeit is – megismerje. Az ügyfél a jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeket a feltételeket elfogadja.
13. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták eldöntésére – fogyasztónak nem minősülő
ügyfél esetén – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörét kötik ki; a Választottbíróság
háromtagú tanácsban, saját eljárási szabályzata szerint jár el, és az eljárás nyelve a magyar. Fogyasztónak
minősülő ügyfél esetén, a felek között a fentiekkel kapcsolatban felmerülő jogvitában a felek által egyedileg
megtárgyalt feltételeken alapuló külön megállapodásban meghatározott bíróság jár el.
Dátum

Dátum
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NYILATKOZAT RÉSZVÉNYKÖNYVI BEJEGYZÉSHEZ

Nyilatkozom, hogy a számlavezető az általam megszerzendő dematerializált részvények vonatkozásában a részvénykönyv vezetője
által történő megkeresés esetében a bejelentést



tegye meg, és egyben felhatalmazom a BUDA‐CASH Zrt‐t a részvénykönyvi bejegyzéshez szükséges, értékpapír‐
titoknak minősülő adataimnak a részvénykönyv‐vezető(k) részére történő átadására. Ezek az adatok a
következők:név/cégnév, lakóhely/székhely, részvénysorozatonként részvények, ideiglenes részvények darabszáma
(tulajdoni részesedésének mértéke), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott
adatok.

 ne tegye meg, azt kizárólag osztalékfizetés esetén, az osztalék megállapítása és beszedése érdekében tegye meg,
továbbá kérem, hogy a BUDA‐CASH Zrt. az osztalék beszedését követően járjon el adataimnak az nyrt.
részvénykönyvéből történő törlése érdekében.

Kijelentem továbbá, hogy e nyilatkozatot önkéntesen, a számlavezetőtől kapott megfelelő tájékoztatás birtokában teszem meg.

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata

Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X‐el)



Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)
2a)
2b)
2c)
2d)
2e)
2f)
3)
4a)
4b)



az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,
az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és
tábornoki rendfokozatú tagjai
a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
Az 2) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. közeli hozzátartozóról szóló előírásában
meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
bármely természetes személy, aki a 3) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre

Pénzeszköz forrása
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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FATCA NYILATKOZAT (Magánszemély)
Alulírott nyilatkozom arról, hogy rendelkezem
Állampolgársággal az Amerikai Egyesült Államokban**

 igen

 nem

Állandó lakóhellyel az Amerikai Egyesült Államokban**

 igen

 nem

**

Amerikai Egyesült Államokban adóilletőséggel

 igen

 nem

Amerika Egyesült Államok adóhatósága által adott adóazonosítóval: …………………………

A tájékoztatást a 2014.évi XIX. törvényről, a Magyar Kormány és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által kötött Megállapodás
az amerikai állampolgárok külföldön vezetett számláin jóváírt jövedelmekről szóló adatátadás tárgyában (FATCA Megállapodás)
megkaptam és megismertem.
*A BUDA‐CASH ZRT. tölti ki

**Kérem, a megfelelő választ X‐el jelölje.
Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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FATCA NYILATKOZAT (Jogi személy)

A(z) __________________________________________________képviselője, nyilatkozom arról, hogy
3.

Az általam képviselt jogi személyt
Az Amerikai Egyesült Államokban alapították

 igen nem

*

Amerikai Egyesült Államok adóhatósága által adott adószám:…………………………
vagy
4.

Az általam képviselt jogi személy tényleges tulajdonosa(i) rendelkeznek
Állampolgársággal az Amerikai Egyesült Államokban

**

 igen

Állandó lakóhellyel az Amerikai Egyesült Államokban**

 igen

Amerikai Egyesült Államokban adóilletőséggel**

 igen

 nem
 nem
 nem

Az USA illetőségű tényleges tulajdonos(ok) adatai:
1.

Név:
…………………………………………………………………………
Lakcím
…………………………………………………………………………
Adóazonosító …………………………………………………………………………

2.

Név:
…………………………………………………………………………
Lakcím
…………………………………………………………………………
Adóazonosító …………………………………………………………………………

A jogi személy nevében eljáró nyilatkozata:
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy státusza az árbevétele alapján***

 aktív

 passzív

A tájékoztatást a 2014.évi XIX. törvényről, a Magyar Kormány és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által kötött Megállapodás
az amerikai jogalanyok külföldön vezetett számláin jóváírt jövedelmekről szóló adatátadás tárgyában (FATCA Megállapodás)
megkaptam és megismertem.
*A BUDA‐CASH ZRT. tölti ki.

**Kérem, a megfelelő választ X‐el jelölje.
***Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany: Az előző naptári évben vagy más megfelelő jelentéstételi időszakban a Nem Pénzügyi
Külföldi Jogalany bruttó jövedelmének kevesebb, mint 50 százaléka passzív jövedelem és az előző naptári évben vagy más
megfelelő beszámolási időszakban a Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany birtokában lévő vagyon kevesebb, mint 50 százaléka áll olyan
eszközökből, amelyek passzív bevételt eredményeznek, vagy azért tartják őket, hogy passzív bevételt eredményezzenek. (pl. kamat,
osztalék, befektetés értékesítése.)
Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany: A „Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany” bármely olyan Nem Pénzügyi Külföldi
Jogalany, amely nem Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany vagy forrásadó‐levonó külföldi társulás, illetve forrásadó‐levonó
külföldi trust az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának vonatkozó Rendeletei szerint.

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása
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ÜZLETSZABÁLYZAT
MEGÁLLAPODÁS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK KERESKEDÉSI ADATTÁRBA TÖRTÉNŐ
BEJELENTÉSÉRŐL1
1.

A felek közötti keretszerződés alapján a Társaság az Ügyfél javára származtatott ügyleteket köt.

2.

A 648/2012/EU Rendelet („EMIR”) 9. cikke, a 148/2013/EU Felhatalmazáson Alapuló Rendelet („Felhatalmazáson Alapuló Rendelet”),
valamint a Bizottság 1247/2012/EU Végrehajtási Rendelete (a továbbiakban együtt: EMIR‐szabályok) alapján, az ott meghatározottak
szerint, az Ügyfél az általa kötött származtatott ügyletekről elektronikus formában köteles adatot szolgáltatni. Az EMIR‐szabályok
lehetővé teszik, hogy a jelentéseket harmadik személy nyújtsa be.

3.

A fentiek alapján az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy az EMIR‐szabályok szerint bejelentendő ügyletkötések adataira vonatkozó
jelentéstételi kötelezettséget helyette teljesítse.
2
Az Ügyfél kijelenti, hogy
a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges LEI‐kóddal rendelkezik, és azt a jelen megállapodás aláírásával
egyidejűleg a Társaság részére megadja,

□

LEI kód: ………………………………………………………….....................;
□

a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges LEI‐kóddal még nem rendelkezik, erre tekintettel felhatalmazza a
Társaságot arra, hogy a LEI‐kódot a részére megszerezze, ennek során a LEI kód igénylésében közreműködő KELER Zrt‐nél
(1074 Budapest, Rákóczi út 70‐72.), valamint a regisztrálással és a kód kiadásával foglalkozó szervezetnél a nevében teljes
körűen eljárjon.

4.

Társaság az Ügyfél által kötött szerződésekhez a megfelelő kereskedési adattárat választja ki.

5.

Az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaság a LEI kód igénylésének és/vagy éves fenntartási költségének mindenkori összegével
(jelenleg 100 EUR+ÁFA az igénylés és egy évi díj, ezt követően 100 EUR+ÁFA az éves fenntartási díj, amely díjak a jövőben változhatnak)
az Ügyfél Társaságnál vezetett ügyfélszámláját a díj esedékességekor, a díj mértékének megfelelő forintösszegben megterhelje.

6.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Társaság a LEI kód igénylését kizárólag abban az esetben kezdeményezi, ha az Ügyfél Társaságnál
vezetett ügyfélszámláján a kód igényléséhez ‐ az 5. pontban meghatározott – összeg rendelkezésre áll.

7.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés alapján a Társaságot kizárólag a közreműködésével kötött ügyletek
tekintetében terheli jelentéstételi kötelezettség; az Ügyfél más szolgáltatónál kötött ügyleteit a Társaság nem jelenti.

8.

Az Ügyfél kérésére, a jelentés továbbítását követően, a Társaság az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a szerződések jelentéséről szóló
igazolást (a Társaság azonban nem küld az ügyfeleknek naponta automatikus jelentés‐igazolásokat).

9.

A Társaság kizárólag akkor vállalja, hogy betartja az adatjelentésre meghatározott határidőket, ha az adattovábbítás nem ütközik
technikai akadályba. Rendszerleállás esetén a Társaság a jelentendő adatok továbbítását a rendszer újraindulását követően
haladéktalanul elvégzi.

10. Ha a Társaság megtett minden tőle ésszerűen elvárható naprakész biztonsági intézkedést, mégis az érdekkörén kívül felmerülő
események miatt valamilyen kár merült fel, a Társaság ezekért nem tartozik felelősséggel.
11. A jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, és azt 15 nap felmondási idő megtartásával indoklás nélkül felmondhatják. A
jelen megállapodás automatikusan megszűnik a keretszerződés megszűnésekor. Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy e
szerződés megszűnését követően a LEI kód fenntartásáról és a jelentési kötelezettségének teljesítéséről az Ügyfélnek kell gondoskodnia.
12. Az Ügyfél a jelen megállapodás aláírásával elfogadja, hogy a Társaság harmadik személyek szolgáltatásait igénybe veheti a jelen
megállapodás szerinti feladatai teljesítéséhez.
13. Ügyfél tudomásul veszi, hogy aktív LEI kód nélkül a jelentési kötelezettség nem teljesíthető, valamint az éves fenntartási díj befizetése
nélkül a kód inaktívvá válik.
14. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a LEI kód igénylése és annak kiállítása közötti időszakban kötött ügyletek utáni jelentési kötelezettség az
Ügyfelet terheli.
15. A jelen megállapodásra Magyarország jogszabályai az irányadók.
1
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kizárólag jogi személy ügyfél által kitöltendő és aláírandó.

A megfelelő nyilatkozat jelölendő!
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ÜZLETSZABÁLYZAT
Dátum

Dátum

_______________________________
Ügyfél aláírása

_______________________________
Társaság aláírása

MEGHATALMAZÁS
1.

Rendelkezésre jogosult neve

Lakcíme
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Igazolvány típusa, száma
Állampolgársága

Rendelkezésre jogosult aláírása

2.

Rendelkezésre jogosult neve

Lakcíme
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Igazolvány típusa, száma
Állampolgársága

Rendelkezésre jogosult aláírása

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az itt megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint felelősséget vállalok azért,
hogy az aláírókat az erre vonatkozó jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek megfelelően jelöltem ki és jelentettem be. Az ügyfél- és értékpapír
számlák feletti rendelkezéshez egy/két arra jogosult személy aláírása szükséges. Az aláírás módjára vonatkozó külön kikötésem, hogy az aláírók
közül az egyiknek a ___________sorszám alatt megnevezett(ek egyiké)nek kell lennie.

………………, 201……...

Ügyfél aláírása
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