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Introduction

Bevezető

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called
“Company”) is an Investment Firm regulated by the Cyprus
Securities and Exchange Commission with license №158/11. This
notice is provided to all prospective clients in accordance with
Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) of the
European Union and Investment Services and Regulated Markets
Law of 2007 of Cyprus (Law 144(I)/2007).
All prospective Clients should read carefully the following risk
warnings contained in this document. However it is noted that this
document cannot and does not disclose or explain all of the risks
and other significant aspects involved in dealing in Financial
Instruments (including derivative financial instruments such as
CFDs). The notice was designed to explain in general terms the
nature of the risks involved when dealing in Financial Instruments
on a fair and non-misleading basis.
The Client should not engage in any investment directly or
indirectly in Financial Instruments unless he knows and
understands the risks involved for each one of the Financial
Instruments. The Company will not provide the Client with any
investment advice relating to investments or possible transactions
in investments or in Financial Instruments or make investment
recommendations of any kind. So, prior to applying for a trading
account with the Company, or making an order the Client should
consider carefully whether investing in a specific Financial
Instrument is suitable for him in the light of his circumstances and
financial resources. If the Client does not understand the risks
involved he should seek advice and consultation from an
independent financial advisor. If the Client still does not
understand the risks involved in trading in any Financial
Instruments, he should not be involved in trading under any
circumstances.
The Client should acknowledge that he runs a great risk of
incurring losses and damages as a result of the purchase and/or
sale of any Financial Instrument and accepts that he is willing to
undertake this risk.

A TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (a továbbiakban
mint “Cég”) egy Befektetési Cég, amelyik a Ciprusi “Securities and
Exchange Commission” által lett engedélyezve a 158/11 számú
engedéllyel. Ezt az értesítőt, minden lehetséges Ügyfél megkapja,
az Európai Únió Pénzügyi Eszközök Direktívájának (MiFID)
értelmében, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások és szabályozott
piacok 144(I)/2007-es Ciprusi törvény értelmében.
Minden lehetséges új Ügyfél figyelmesen olvassa el, a
dokumentumban leírt kockázati tényezőket. Megjegyzendő viszont
az, hogy ez a dokumentum nem tudja és nem is magyarázza el az
összes kockázatot és egyéb aspektusokat, amelyek a pénzügyi
eszközök kereskedéséből származnak (beleértve a származtatott
eszközöket, mint a CFD-ék). Ez a dokumentum úgy lett megalkotva,
hogy az általános kockázatokat és ezek jellegét, a pénzügyi
eszközökkel történő kereskedésnél, egy korrekt és nem félrevezető
módon vázolja fel.
Az Ügyfélnek, addig nem szabad belemennie semmiféle pénzügyi
eszközbe történő befektetésbe, ameddig nem ismeri és érti a
mindegyik eszközzel velejáró kockázatokat. A Cég nem nyújt az
Ügyfélnek semmilyen befektetési tanácsot, vagy lehetséges
kereskedési javaslatokat, a különböző pénzügyi eszközökre nézve.
Tehát, mielőtt még kerskedési számlát nyitna a Cégnél, vagy már
egy megbízást helyezne el egy specifikus befektetési eszközbe,
javasoljuk, hogy ezen információ elolvasása után elemezze, hogy
az Ő számára megfelelő befektetés lenne-e, vagy sem. Ha az
Ügyfél továbbra sem érti, hogy mit jelent számára a kockázat
mértéke, javasoljuk, hogy keressen meg egy független pénzügyi
tanácsadót. Ha ezek után sem érti, hogy mekkora a kockázati
tényező egy ilyen befektetésnél, semmiféleképpen nem szabad
befektetnie, ebbe a kereskedési formába.
Az Ügyfél elismeri és elfogadja a tényt, hogy bármilyen pénzügyi
befektetési eszköz vásárlása, vagy eladása esetében, a kockázati
tényező nagyon nagy arra nézve, hogy pénzügyi kár és veszteség
érje.

Risk acknowledgement
Technical Risk

Kockázat elismerése
Technikai rizikó.

The Client shall be responsible for the risks of financial losses
caused by the failure of information, communication, electronic
and other systems. The result of any system failure may be that
his order is either not executed according to his instructions or it is
not executed at all. The Company does not accept any liability in
the case of such a failure.
While trading via the Client Terminal the Client shall be
responsible for the risks of financial losses caused by:

Az Ügyfél a felelős minden olyan kockázatért, ami az információ
áramlás, kommunikációs és más elektronikus rendszer hibájából
adódik. Bármilyen rendszerhiba eredménye az lesz, hogy az Ő
megbízása, vagy nem kerül végrehajtásra az ő adatai szerint, vagy
egyáltalán nem kerül végrehajtásra. A Cég, semmilyen felelősséget
nem vállal, ilyen hiba esetében.
Mialatt a Kereskedési Terminálon keresztül üzletel, az Ügyfél a
felelős a lehetséges pénzügyi veszteségek kockázatáért a
következő estekben:

Client's or Company's hardware or software failure,
malfunction or misuse

Az Ügyfél, vagy a Cég hardver, vagy szoftver hibái, a rossz
működés és a helytelen használat miatt.

poor Internet connection either on the side of the Client
or the Company or both, or interruptions or transmission
blackouts or public electricity network failures or hacker
attacks, overload of connection

A rossz és gyenge internetkapcsolatért, úgy a saját, mint a
Cég részéről is, vagy mindkettő, valamint az esetleges
áramszünetek, hacker támadások és csatlakozási túlterheltség
miatt.

the wrong settings in the Client Terminal

Az Ügyfél termináljában levő rossz beállítások miatt.

delayed Client Terminal updates

A késői Terminál frissítések telepítése miatt.

the Client disregarding the applicable rules described in
the Client Terminal user guide and in the Company’s
website.
The Client acknowledges that at times of excessive deal flow the
Client may have some difficulties to be connected over the
telephone with a Dealer, especially in a Fast Market (for example,
when key macroeconomic indicators are released).
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Az Ügyfél figyelmen kívül hagyja a Terminál kezelési
útmutatóját, vagy a honlapon leírt információkat ezzel
kapcsolatban.
Az Ügyfél tisztában van azzal, hogy nagy forgalmaknál és
ármozgásoknál,
problémák
léphetnek
fel
a
telefonos
kapcsolódásban, különösképpen, amikor a piac gyorsan mozog
(például fontos makrógazdasági hírek és adatok megjelenésénél).
módosítására és kérheti, hogy ne kerüljön bele általa nem
engedélyezett marketing programokba, stb.
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Abnormal market conditions

Rendkívüli, szokatlan piaci helyzet

The Client acknowledges that under Abnormal Market Conditions
the period during which the Instructions and Requests are
executed may be extended.
The Client acknowledges that under certain market conditions it
may be difficult or impossible to execute an order.

Az Ügyfél elismeri, hogy nem megszokott piaci körülmények
alatt az időtartam megnőhet, amíg egy megbízást végre lehet
hajtani.
Az Ügyfél elismeri, hogy rendkívüli piaci helyzetben nehézkes,
vagy majdnem lehetetlen egy megbízást végrehajtani.

Trading platform

Kereskedési Terminál

The Client acknowledges that the only reliable source of Quotes
Flow information is that of the real/live Server’s Quotes Base.
Quotes Base in the Client Terminal is not a reliable source of
Quotes Flow information because the connection between the
Client Terminal and the Server may be disrupted at some point
and some of the Quotes simply may not reach the Client Terminal.
The Client acknowledges that when the Client closes the order
placing/modifying/deleting window or the position opening/closing
window, the Instruction or Request, which has been sent to the
Server, shall not be cancelled.
In case t he Client has not received the result of the execution of
the previously sent Instruction but decides to repeat the
Instruction, the Client shall accept the risk of making two
Transactions instead of one.
The Client acknowledges that if the Pending Order has already
been executed but the Client sends the Instruction to modify its
level and the levels of If-Done Orders at the same time, the only
Instruction, which will be executed, is the Instruction to modify
Stop Loss and/or Take Profit levels on the position opened when
the Pending Order triggered.

Az Ügyfél elismeri, hogy az egyedüli megbízható árfolyam
index forrás, a valós “Server’s Quotes Base” (az alapvető indexek
szervere), az Ügyfél terminálján megjelenő árfolyam index bázis, az
nem tekinthető egy megbízható index forrásnak, mivel a Szerver és
a Terminál közötti csatlakozás megszakadhat bizonyos
pillanatokban és ezért egyszerüen bizonyos árfolyam indexek, nem
mindig érik el a Terminál kijelzőjét.
Az Ügyfél elismeri, hogy amikor bezárja a megbízás
elküldő/módosító/törlő ablakot, vagy a megbízás nyitó/záró ablakot,
az utasítást vagy kérést, ami a szerverhez lett elküldve, nem kell
kitörölni.
Abban az esetben, ha az Ügyfél nem kapta meg a visszaigazoló
eredményt az elküldött utasításra és úgy dönt, hogy megismételi
az utasítást, ezzel felvállalja azt a kockázatot, hogy egy tranzakció
helyett, két tranzakció kerül végrehajtásra.
Az Ügyfél elismeri, hogyha a várakozó megbízás már végrehajtásra
került, de az Ügyfél még módosítani szeretné az árszinteket, az
egyedüli módosítási lehetőség, ami végrehajtásra kerülhet az, a
Veszteség Stop (Stop Loss) és a Profit Lezárása (Take Profit) a már
folyamatban levő tranzakcióban.

Interpretative Risk

Értelmezhető kockázat

The Client must acknowledge that information on the previous
performance of a Financial Instrument does not guarantee its
current and/or future performance. The usage of historical data
does not constitute a binding or safe forecast as to the
corresponding future performance of the Financial Instruments to
which they said information refers.

Az Ügyfélnek kötelessége tudomásul vennie, hogy egy pénzügyi
eszközre meglévő teljesítménnyel kapcsolatos múltbéli információ,
nem jelent semmilyen garanciát arra, hogy ez az eszköz a jövőben is
ugyanígy teljesít majd. A korábbi adatok használata, nem
minősül kötelező, vagy biztonságos előrejelzésnek egy
pénzügyi termék jövőbeli teljesítményére.

Communication

Kommunikáció

The Client shall accept the risk of any financial losses caused by
the fact that the Client has received with delay or has not received
at all any notice from the Company.
The Client acknowledges that the unencrypted information
transmitted by e-mail is not protected from any unauthorized
access.
The Client is fully responsible for the risks in respect of
undelivered Trading Platform internal mail messages sent to the
Client by the Company.

Az Ügyfél el kell fogadja a kockázatát bármilyen anyagi
veszteségnek, ami a Cég részéről küldött értesítések késői
érkezéséből, vagy nem érkezéséből származhat.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a titkosítás nélkül küldött email
üzenet, nincs védve az illetéktelen hozzáférésektől.
Az Ügyfél a felelős a Cég által, a kereskedési terminálba küldött
belső levelek, nem megérkezésének a kockázatáért.
Az Ügyfél teljes mértékben felelős a Cég részéről kapott információ
védelméről és az esetleges nem meghatalmazott, harmadik fél
részéről a kereskedési számlára történt bejelentkezésekből
származó, anyagi károkért is.
A Cégnek, semmilyen felelőssége nincs azért, mert egy
meghatalmazott harmadik fél hozzáféréssel rendelkezik az
információkhoz, beleértve az elektronikus címeket, elektronikus
kommunikáció és személyes adatokat, bejelentkezési adatok,
amelyek a Cég és bármilyen másik fél között továbbítódnak,
használva az internetet, vagy más hálózatos kommunikációs
eszközt, telefon vagy bármilyen más elektronikai felszerelést

The Client is wholly responsible for the privacy of the information
received from the Company and accepts the risk of any financial
losses caused by the unauthorized access of the third party to the
Client’s Trading Account.
The Company has no responsibility if authorized third persons
have access to information, including electronic addresses,
electronic communication and personal data, access data when
the above are transmitted between the Company or any other
party, using the internet or other network communication facilities,
telephone, or any other electronic means.

Force Majeure Event
In case of a Force Majeure Event the Client shall accept the risk of
financial losses.

Vis Major Helyzet
Vis Major helyzet esetén az Ügyfélnek, fel kell vállalnia a pénzügyi
veszteségek kockázatát.

No Representation, No Warranty

Nincs állítás, nincs garancia

The Company uses reasonable efforts to obtain information from
reliable sources, but the materials on the Company website is
provided "as is" without warranty of any kind. The Company
makes no representation (either express or implied) that the
information, analysis and opinions expressed on the Company
website or otherwise is accurate, complete or up to date.

A Cég meghatározó erőfeszítést végez a megfelelő forrásokból
történő információk beszerzésére, de ennek ellenére a honlapon
található anyagok “olyanok amilyenek” bármilyen garancia nélküliek.
A Cég nem jelenti ki azt, hogy a honlapon szereplő információk,
elemzések és vélemények pontosak, teljesek és napirenden vannak.
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Information contained on the Company website is checked and
updated by the Company on a regular basis. This notwithstanding,
data and information provided may become subject to changes
while posted on the Company website. Therefore, Company does
not assume any liability towards nor gives any guarantee to any
subscriber, client, partner, supplier, counterparty or third party for
the timeliness, accuracy and completeness of the information
provided herein or on other websites that may be accessed
through hyperlinks. The Company reserves the right to change or
amend the information provided at any time and without prior
notice.

Cég honlapján található információ, rendszeresen ellenőrizve és
frissítve van. Ennek ellenére az adatok és információk, amik a
honlapon láthatóak, változás alá kerülhetnek, miközben még
mindig látszanak a honlapon. Ennek következtében a Cég, nem
vállal semmiféle felelősséget és nem ad garanciát az Ügyfeleknek,
Partnereknek, Ellátónak, Szerződő Feleknek vagy Harmadik Félnek,
a honlapon és más kapcsolódó linken keresztül az információ
időszerüségéről, pontosságáról és teljességéről. A Cég fenntartja
magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor
kicserélje a honlapon szereplő információkat.

Risk Warning Notice for Foreign Exchange and
Derivative Products

Kockázatfeltáró Nyilatkozat a Deviza és Származékos
Termékekre

This notice cannot disclose all the risks and other significant
aspects of foreign exchange and derivative products such as
futures, options, and Contracts for Differences. You should not
deal in these products unless you understand their nature and the
extent of your exposure to risk. You should also be satisfied that
the product is suitable for you in the light of your circumstances
and financial position.
Although Forex and derivative instruments can be utilised for the
management of investment risk, some of these products are
unsuitable for many investors. You should not engage in any
dealings directly or indirectly in derivative products unless you
know and understand the risks involved in them and that you may
lose entirely all of your money. Different instruments involve
different levels of exposure to risk and in deciding whether to trade
in such instruments you should be aware of the following points:

Ez a dokumentum nem tartalmazza az összes kockázatot a
Nemzetközi Devizaváltó Piacról és ezek származékos
termékeiről, mint például a határidős szerződések, opciók, és
különbözeti szerződések (CFD-ék). Addig nem kellene
üzletelni ezekkel a termékekkel, amíg meg nem érti a
kockázati szintjüket és ezek természetét. Meg kell győzödjön
arról is, hogy a pénzügyi befektetési eszköz önnek megfelelő-e,
tekintettel lévén az Ön körülményeire és pénzügyi helyzetére.
Habár a Forex piacot és a származékos pénzügyi eszközeit
használhatják befektetési kockázat kezelésére, néhány ezek közül
a pénzügyi termékek közül, nem megfelelőek sok ember számára.
Addig nem szabad származtatott termékek kereskedésével
foglalkozni, amíg nem ismeri ezeknek a kockázatait és tisztában
van azzal a lehetőséggel is, hogy a teljes pénzösszeget
elveszítheti. Különböző eszközök, másfajta kockázati tényezőt
hordoznak és ahhoz, hogy eldönthesse, hogy akar-e, vagy sem
ezekkel kereskedni, tisztában kell lennie az alábbi pontokkal:

Effect of Leverage

A Tőkeáttét hatása

Under Margin Trading conditions even small market movements
may have great impact on the Client’s Trading Account. It is
important to note that all accounts trade under the effect of
Leverage.
The Client must consider that if the market moves against the
Client, the Client may sustain a total loss greater than the funds
deposited. The Client is responsible for all the risks, financial
resources the Client uses and for the chosen trading strategy.
It is highly recommended to place Stop Loss to limit potential
losses, and Take Profit to collect profits, when it is not possible for
the Client to manage the Client’s Open Positions.
The Client shall be responsible for all financial losses caused by
the opening of the position using temporary excess Free Margin
on the Trading Account gained as a result of a profitable position
(cancelled by the Company afterwards) opened at an Error Quote
(Spike) or at a Quote received as a result of a Manifest Error.

A tőkeáttételes kereskedés feltételei mellett, kisebb piaci
ármozgások már nagy hatással lehetnek az Ügyfél kereskedési
számlájára. Jegyezze meg a tényt, hogy minden számla
tőkeáttétellel kereskedik.
Az Ügyfél tisztában kell legyen azzal, hogy ha a piac ellenkező
irányba mozog, az Ügyfél összvesztesége nagyobb lehet, mint a
teljes kezdeti pénzbetétje. Az Ügyfél a felelős minden kockázatért,
pénzügyi forrásért és a kiválasztott kereskedési stratégiáért.
Erősen ajánlott a veszteség stop (Stop Loss) használata a
potenciális vezteségek korlátozására, valamint a profit lezárása
(Take Profit) olyan esetekben, amikor nem tudja felügyelni a
kereskedési számláját és ezzel menedzseli a nyitott tranzakcióit.
Az Ügyfél a felelős azért a pénzügyi veszteségért, ami az
ideiglenes szabad keret (Free Margin) átlépésénél megnyitott
tranzakciókból adódik, utólagosan egy profitábilis tranzakció (a
Cégnek utólag le kellett zárnia), amelyik egy hibás áron (spike)
teljesült, vagy egy nyilvánvaló hiba eredménye.

High volatile instruments

Nagy variációs eszközök.

Some Instruments trade within wide intraday ranges with volatile
price movements. Therefore, the Client must carefully consider
that there is a high risk of losses as well as profits. The price of
Derivative financial instruments is derived from the price of the
underlying asset in which the instruments refer to (for example
currency, stock, metals, indices etc). Derivative financial
instruments and related markets can be highly volatile. The prices
of instruments and the underlying asset may fluctuate rapidly and
over wide ranges and may reflect unforeseeable events or
changes in conditions, none of which can be controlled by the
Client or the Company. Under certain market conditions it may be
impossible for a Client’s order to be executed at declared price
leading to losses. The prices of instruments and the underlying
asset will be influenced by, amongst other things, changing supply
and demand relationships, governmental, agricultural, commercial
and trade programs and policies, national and international
political and economic events and the prevailing psychological
characteristics of the relevant market place. Therefore Stop Loss
order can not guarantee the limit of loss.

Olyan pénzügyi eszközök, amelyeknek a napi mozgása nagy
változásokat hozhat az árfolyamban. Ezért, az Ügyfélnek számba
kell vennie a nagy veszteség és nagy nyereség kockázatát. A
származékos pénzügyi eszközök ára, abból a pénzügyi eszköztől
származik, amelyikre hivatkozik (például deviza, részvények,
fémek, indexek s.t.b). A származtatott pénzügyi eszközökhöz
tartozó pénzpiacok, nagyon nagy variációkat, változásokat
tartalmazhatnak. Ezeknek az eszközöknek az árai gyorsan és olyan
eseményeket tükrözhetnek, amelyeket nem lehetett előre látni és
nem az Ügyfél, vagy Cégtől függnek. Bizonyos piaci helyzetekben,
lehetséges, hogy az Ügyfél megbízása nem teljesíthető és ezért
veszteség keletkezik. Ezen pénzügyi eszközök befolyásolhatóak
a sok egyéb tényező mellett, a kereslet és kínálat
megváltozásának az arányával, kormányzati, mezőgazdasági,
kereskedelmi és kereskedési programokkal és politikával,
nemzeti és nemzetközi politikai események által és a piac
jellemző pszihológiai tulajdonságai által. Ezért a Veszteség stopp
(Stop Loss) megbízás nem minden esetben garantálja a maximális
veszteséget.
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The Client acknowledges and accepts that, regardless of any
information which may be offered by the Company, the value of
Instruments may fluctuate downwards or upwards and it is even
probable that the investment may become of no value.

Az Ügyfél elismeri és elfogadja a tényt, hogy bármennyi információt
is kapott a Cégtől, a pénzügyi eszköz értéke le és fel oszcillálhat és
előfordulhat, hogy a pénzügyi befektetés értéktelenné válik.

This is owed to the margining system applicable to such trades,
which generally involves a comparatively modest deposit or
margin in terms of the overall contract value, so that a relatively
small movement in the underlying market can have a
disproportionately dramatic effect on the Client’s trade. If the
underlying market movement is in the Client’s favor, the Client
may achieve a good profit, but an equally small adverse market
movement can not only quickly result in the loss of the Clients’
entire deposit, but may also expose the Client to a large additional
loss.

Ez a tőkeáttéttel történő kereskedésnek köszönhető, amelyik
általában egy kevés saját tőkét vesz ígénybe a teljes
szerződéses összeghez viszonyítva, ezért a viszonylag kis
mértékű mozgások, már aránytalanul nagy hatással lehetnek az
Ügyfél kereskedésére. Hogyha ez a mozgás az Ügyfél előnyére
szolgál, akkor egy szép profitot termelhet, de ha ugyanakkora
ellenkező mozgás van, az nem csak az Ügyfél teljes letétjének
az elvesztését jelentheti, hanem további nagyobb veszteségeket
is okozhat.

Liquidity

Likviditás

Some of the underlying assets may not become immediately liquid
as a result of reduced demand for the underlying asset and Client
may not be able to obtain the information on the value of these or
the extent of the associated risks.

Néhány pézügyi eszköz esetében előfordulhat a pillanatnyi
likvidítás hiánya, a kicsi kereslet következményeként és az Ügyfél
nem biztos, hogy megszerzi az ezen eszközök értékéről szóló
információt, vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok mértékét.

Contracts for Differences

Különbözetre vonatkozó szerződések.

The CFDs available for trading with the Company are non
deliverable spot transactions giving an opportunity to make profit
on changes in currency rates, commodity, stock market indices or
share prices called the underlying instrument. If the underlying
instrument movement is in the Client’s favor, the Client may
achieve a good profit, but an equally small adverse market
movement can not only quickly result in the loss of the Clients’
entire deposit but also any additional commissions and other
expenses incurred. So, the Client must not enter into CFDs unless
he is willing to undertake the risks of loosing entirely all the money
which he has invested and also any additional commissions and
other expenses incurred.
Clients are required to deposit funds in their trading account in
order to open a position. The Margin requirement will depend on
the underlying instrument of the CFDs. Margin requirements can
be fixed or can be calculated from the current price of the
underlying instrument. The Company will not notify the Client of
any Margin Call to sustain a loss making position.

A CFD eszközök, amelyek a Cégnél kereskedhetőek, olyan
tranzakciók, amiket nem azonnali ügyletekként kezelnek, ezek
lehetőséget adnak profit termelésére az árfolyamváltozásoknál,
arucikkeknél, részvénypiaci indexeknél, vagy részvény árak
változásánál, a továbbiakban mint eszközök. Hogyha az adott
pénzügyi eszköz árának a mozgása az Ügyfél javára mozdul el,
akkor szép profitot érhet el, viszont ha az ellenkező irányba
mozdul el, akkor az Ügyfél teljes tőkéjét hamar elveszítheti és
efelett még további költségeket és jutalékokat halmozhat fel.
Tehát, az Ügyfél addig nem kezdhet el CFD-vel kereskedni, amíg
felvállalja azt, hogy a teljes befektetett összeget elveszítheti és még
efelett egyéb költségek és jutalékokat kell fizetnie.
Az Ügyfeleknek a kereskedési számlájukra egy kezdeti
pénzösszeget kell elhelyezniük. A minimális tőke keret a CFD
típusától függ. A minimális tőkeáttételes keret egy megadott
összeg lehet, vagy kiszámolható az éppen adott pénzügyi
eszközre. A Cég nem fogja értesíteni az Ügyfelet pótfedezeti
felhívásra azért, hogy támogasson egy veszteséget termelő
tranzakciót.

Transactions in CFDs are not undertaken on a recognized
exchange. Rather they are undertaken via Company’s Trading
Platform whereby execution is effected by Company or other
financial institutions and, accordingly, CFDs may expose the
Client to greater risks than regulated exchange transactions.
Trading Platform for transactions in CFD’s used by the Company
does not fall into the definition of a recognized exchange as this is
not a Multilateral Trading Facility because Company may be in a
client transaction. The terms and conditions and trading rules are
established solely by the counterparty which may be Company or
some other financial institution to be disclosed to the Client. The
Client may be obliged to close an open position of any given CFD
during the opening hours of Company’ Trading Platform.
The Company will not provide the Client with investment advice
relating to investments or possible transactions in investments or
make investment recommendations of any kind.
Before the Client begins to trade, he should obtain details of all
commissions and other charges for which the Client will be liable,
which may be found on Company’s website. Some charges may
not be expressed in money terms but may, for example, be
expressed as a dealing spread.
The Client takes the risk that his trades in CFDs may be or
become subject to tax and/or any other duty, for example,
because of any changes in legislation or changes to his personal
circumstances. Company does not warrant that no tax and/or any
other stamp duty will be payable. The Client should be responsible
for any taxes and/or any other duty which may accrue in respect
of his trades.
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A CFD-ék nem számítanak elismert tőzsdei ügyletnek. Inkább
ezeket a Cég Platformjáról indítják, ahol a végrehajtás a Cég által
történik, vagy más pénzügyi intézmények által és ennek
megfelelően a CFD-és kereskedés az Ügyfelet sokkal nagyobb
kockázatnak teszi ki, mint a szabályozott devizaügyletek. A Cég
kereskedési platformja CFD tranzakciókra, nem kerül bele a
szabályozott devizaváltási kategóriába, mivel ez nem egy
multilaterális kereskedési lehetőség, mivel a Cég éppen egy Ügyfél
tranzakcióját teljesítheti. Az Általános Szerződéses Feltételek és
kereskedési szabályok egyértelműen a Cég, vagy egy másik
pénzintézet által vannak meghatározva, ezeket az Ügyfél
tudomására kell hozni. Az Ügyfél kötelezve lehet arra, hogy
bezárjon egy megnyitott CFD tranzakciót, a Cég Kereskedési
Platformjának kezdeti óráiban.
A Cég, nem fog az Ügyfél részére bocsájtani semmiféle befektetési
tanácsot a lehetséges tranzakciókkal kapcsolatban, illetve nem
szolgál semmilyen befektetési javaslattal sem.
Mielőtt az Ügyfél elkezdené a kereskedést, meg kell szereznie a
teljes információt a Cég honlapjáról, az összes felemrülő költség
és jutalékkal kapcsolatosan, ami az Ő számlájára terhelődik.
Bizonyos díjak nem biztos, hogy pénzben lettek kifejezve, hanem
lehetséges, hogy spread-ként (árrés) jelennek meg.
Az Ügyfél felvállalja azt a kockázatot, hogy az Ő CFD ügyletei adó
esedékessé válhatnak a személyes státuszának és az érvényes
jogszabályok változásának köszönhetően. A Cég nem garantálja,
hogy nem kell adót, vagy illetékeket fizetni ezen tranzakciók után.
Az Ügyfél a felelős az összes adó és illeték megfizetésére, ami az
Ő
kereskedéseiből
származik.
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Other implications

Egyéb vonatkozások

The Company may pass money received from the Client to a third
party (e.g. a bank, a market, intermediate broker, OTC
counterparty or clearing house) to hold or control in order to effect
a Transaction through or with that person or to satisfy the Client’s
obligation to provide collateral (e.g. initial margin requirement) in
respect of a Transaction. The Company has no responsibility for
any acts or omissions of any third party to whom it will pass
money received from the Client.

A Cég az Ügyféltől kapott pénzt továbbadhatja egy harmadik fél
részére (egy banknak, egy piaci közvetítő brókernek, OTC
partnernek vagy elszámolóháznak) megőrzés, illetve ellenőrzés
céljából, ahhoz, hogy kereskedhessen azzal az Ügyféllel, vagy
eleget tegyen az Ügyfél kötelezettségeinek (kezdeti minimális
keret, margin létrehozása) egy tranzakció megnyitásához. A
Cég nem tartozik felelősséggel, az Ügyféltől kapott összeg
harmadik félnek történő továbbításánál és ennek a félnek a
mulasztásai és egyéb cselekedetei következményeiért.

The third party to whom the Company will pass money may hold it
in an omnibus account and it may not be possible to separate it
from the Client’s money, or the third party’s money. In the event of
the insolvency or any other analogous proceedings in relation to
that third party, the Company may only have an unsecured claim
against the third party on behalf of the Client, and the Client will be
exposed to the risk that the money received by the Company from
the third party is insufficient to satisfy the claims of the Client with
claims in respect of the relevant account. The Company does not
accept any liability or responsibility for any resulting losses.

A harmadik fél, aki részére a Cég utalni fog egy összeget, ezt az
összeget egy gyűjtő számlán tarthatja és ezért lehet, hogy nem tudja
különválasztani az Ügyfél pénzét, a saját pénzétől. A harmadik fél
fizetésképtelensége és egyéb hasonló jogerejű eljárás esetén, a
Cégnek az Ügyfél kérésére, jogos követelése lehet a harmadik fél
fele, és az Ügyfél, ki van téve annak a kockázatnak, hogy a harmadik
fél erről a bizonyos számláról, csak részlegesen tudja visszafizetni az
Ügyfél pénzét. A Cég az esetleges veszteségért, elutasít
mindennemű feléje irányuló felelősséget.

The Company may hold Client money on the Client’s behalf
outside the EEA. The legal and regulatory regime applying to any
such bank or person will be different from that of Cyprus and in
the event of the insolvency or any other analogous proceedings in
relation to that bank or person, the Client money may be treated
differently from the treatment which would apply if the money was
held with a bank in an account in Cyprus. The Company will not
be liable for the insolvency, acts or omissions of any third party
referred to in this paragraph.
The Company may deposit Client money with a depository who
may have a security interest, lien or right of set-off in relation to
that money.
A Bank or Broker through whom the Company deals with or
Company itself may act in the same market as Client, and could
have interests contrary to the Client’s Interests.

Az Ügyfél kérésére, a Cég az Európai Gazdasági Térségen
(EGT) kívül is elhelyezheti az Ügyfél tőkéjét. A jogi vagy
szabályzati feltételek különbözni fognak ezeknél a bankoknál,
vagy személyeknél, mint a Cipruson
és egy estelges
fizetésképtelenség vagy hasonló jogerejű eljárás esetén, a
bank, vagy személy különböző eljárásban fog részesülni
ahhoz képest, hogyha egy Ciprusi bankban tárolta volna a
tőkéjét. A Cég nem vonható felelősségre a jelen fejezetben
tárgyalt harmadik fél fizetésképtelensége, hibái és tettei miatt.
A Cég az Ügyfél pénzét letéteménybe helyezheti. A letétemény
tulajdonosának egy biztonsági érdeke lehet, zálogjog vagy
visszatartási joga lehet a pénzzel kapcsolatban.
Egy Bank, vagy Bróker, akin keresztül a Cég tevékenykedik,
vagy maga a Cég is tevékenykedhet azon a piacon, ahol az
Ügyfél is jelen van és a Cégnek, az Ügyféllel ellentétes érdekei
lehetnek.

In the event of any conflict or inconsistency between the English
and the Hungarian version, the English original shall prevail!

Angol nyelvből történt fordítás. Értelmezési különbségek
felmerülése esetén, az angol nyelvű verzió az érvényes
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