
Értesítés a specifikus hozzájárulásokról

Ez az értesítés (a továbbiakban: „Értesítés”) meghatározza az általad az Admiral Markets Cyprus Ltd (a
továbbiakban: mi) részére adott bizonyos hozzájárulásokat azzal kapcsolatban, hogybármilyen vevői
megállapodást köthess velünk (származékos ügyletek, részvények, tőzsdén kereskedett termékek
pénzeszközök vagy bármely más releváns termék vagy eszköz vonatkozásában).

A vonatkozó megállapodásokban, feltételekben, irányelvekben és kiemelt információkat tartalmazó
dokumentumokban („Feltételek”) meghatározott szavak és kifejezések ugyanazon jelentéssel bírnak,
ha ebben a közleményben használjuk őket (kivéve, ha kifejezetten másként nem rendelkezünk).

Amennyiben a feltételek és e közlemény között nincs ellentmondás, ez a közlemény irányadó. Olvasd
el a jelen közlemény összes rendelkezését, mivel fontos információkat tartalmaz a Veled fennálló
kapcsolatunkról.

AZ ALÁBBIAKBAN A KÖVETKEZŐ MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT:

Beleegyezel abba, hogy a Feltételeket a papírtól eltérő tartós adathordozón (pl. PDF-ben vagy e-
mailben) és/vagy a www.admiralmarkets.hu (a „Webhely”) vagy az Admirals mobilalkalmazásban
biztosítsuk.
Megerősíted, hogy elolvastad, megértetted és elfogadtad a Feltételeket és a befektetési
szolgáltatások által általunk általunk felajánlott egyéb ügyféldokumentációkat, amelyek a
weboldalon jelenleg elérhetőek, ideértve a következőket: Adatvédelmi irányelveketFelhasználási
feltételek, Értékpapír-kereskedés feltételei, Kockázati figyelmeztetés, Fizetési feltételek, Megbízás
végrehajtási irányelvek, Befektetői kártérítési alap, Panaszkezelési irányelv, Ügyfél besorolás,
Összeférhetetlenségi irányelvek, Tőkeáttételre vonatkozó irányelvek, Negatív számlaegyenleg
elleni védelem szakmai ügyfeleknek.
Beleegyezel abba, hogy a számodra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos kommunikáció
elektronikus úton (pl. Kereskedési platformon, weboldalon, e-mailben, mobil értesítések útján)
történik.
Megerősíted, hogy a számlanyitás során általad megadott információk igazak és helyesek.
Megerősíted, hogy a nálunk letétbe helyezett pénzeszközöket jogszerűen szerezték be, és nem
kapcsolódnak pénzmosáshoz, terrorizmushoz vagy más illegális tevékenységhez.
Vállalod, hogy együttműködsz velünk, amikor kapcsolatba lépünk Veled az alkalmazandó
törvények és rendelkezések betartása érdekében, és lehetővé teszed számunkra, hogy megbízható
források felhasználásával végezzünk kereséseket és kérdéseket tegyünk fel a
személyazonosságod, pénzforrásaid és a benyújtott információk igazolására.
Hozzájárulsz ahhoz, hogy az Hozzád tartozó pénzösszegeket elkülönített számlákon tartsuk egy
vagy több ilyen műveletre felhatalmazott pénzintézetnél, és hogy a Hozzád kapcsolódó
pénzeszközöket egy vagy több vagyonkezelői számlán tartsuk az erre üzletszerűleg felhatalmazott
harmadik fél letétkezelőjénél.
Teljes mértékben megérted és elfogadod, hogy a contract for difference (CFD) és más befektetési
termékekkel való kereskedés magas kockázattal jár, és befektetésed elvesztését eredményezheti.
Beleegyezel abba, hogy a közted és köztünk vonatkozó feltételek szerint végrehajtott tranzakciók
végrehajthatók akár szabályozott piacon, többoldalú kereskedési létesítményben vagy szervezett
kereskedési létesítményben,és akár tőzsdén kívüli ügyletként, Over-The-Counter (OTC) a
kereskedési helyszínen kívül. Ha a vonatkozó Feltételek előírják, hogy a közted és köztünk
lebonyolított tranzakciók OTC tranzakciókként kerülnek lebonyolításra egy kereskedési helyszínen
kívül, akkor beleegyezel, hogy a Megbízások a vonatkozó Feltételek alapján teljesüljenek a
szabályozott piacokon, multilaterális kereskedési rendszereken vagy szervezett kereskedési
lehetőségeken kívül.

Ezt a közleményt a Cirpusi Köztársaság általi törvények szerint szabályozzák, interpretálják és
értelmezik.

A jelen közleményből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő minden szerződésen kívüli
kötelezettség szempontjából a Ciprusi Köztársaság törvényei az irányadók, azok szerint kell értelmezni
és interpretálni.
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