
15./A. sz. melléklet 
ügyfélszám1: 

 
Online számlanyitáskor elfogadásra kerülő dokumentumok 

 
 
Jelen megállapodásban  
 
a Random Capital  Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.,  
nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint  Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-046204, jelen okiratban, és minden,  a 
szerződéskötéshez kapcsolódó Okiratban a továbbiakban: Társaság) és  
 
név születési név 
állandó lakcím: levelezési cím: 
személyi azonosító igazolvány száma: lakcímkártya száma: 
adóazonosító jel: születési hely/idő: 
édesanyja születéskori neve: e-mail cím: 
mobiltelefonszám: állampolgárság: 
bankszámlaszám:  
 
(jelen okiratban, és minden, a szerződéskötéshez kapcsolódó Okiratban a továbbiakban: Ügyfél) 
 
(jelen okiratban, és minden, a szerződéskötéshez kapcsolódó Okiratban a továbbiakban együttesen: Felek) elismerik, hogy 
közöttük – a  Társaság Üzletszabályzatának 4.7.1.4. pontja alapján egységes szerkezetbe foglalva és jelen dokumentumban 
egységesen elfogadva – létrejöttek az alábbi, a Társaság Üzletszabályzatának mellékletét képező általános szerződési feltételek, 
mint hatályos szerződések és dokumentumok (összefoglaló néven: Elfogadott Okiratok): 

 Azonosítási adatlap,  
 Tényleges tulajdonosi nyilatkozat  
 FATCA nyilatkozat,  
 Nyilatkozat a CRS szerinti adóilletőség megállapítására,  
 Kiemelt közszereplői nyilatkozat  
 Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről szóló 

szerződés 
 Kockázatfeltáró nyilatkozat 
 Adatkezelési tájékoztató 

 
1. Az Ügyfél jelen dokumentum elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság tájékoztatási kötelezettségének a Társaság 

által üzemeltetett Kereskedési Rendszereken (Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződés 2.2. pont) vagy az Ügyfél által megjelölt e-mail címen, vagy a Társaság 
www.randomcapital.hu  címen elérhető weboldalán tegyen eleget. Ügyfél elismeri. hogy a Társaság ezen a módon előzetes 
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, az elektronikus úton történő szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatót 
megismerte. 
 

2. A Társaság az Ügyfél ügyfélszámlájának és értékpapírszámlájának egyenlegéről, az azokon végrehajtott 
jóváírásokról/terhelésekről és megbízásai teljesüléséről a Kereskedési Rendszereken keresztül értesíti az Ügyfelet.  
Az Ügyfél az egyenlegéről és a végrehajtott jóváírásokról/terhelésekről szóló értesítéseket emellett havonta e-mail-ben a 
megadott e-mail címére kapja meg. Amennyiben az Ügyfél írásban kifejezetten igényelte, elektronikusan adott megbízások 
esetén a Társaság – a mindenkori Kondíciós Listában feltüntetett díj ellenében – minden hónap ötödikéig postázza az előző 
havi kötések összesítését, valamint a pénz- és értékpapír egyenlegek igazolását.  
 

3. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával elismeri, hogy a Társaság a honlapján elérhető Ügyfélbesorolási szabályzata, 
valamint Ügyfélről rendelkezésére álló adatok alapján - az Ügyfél számára legmagasabb fokú védelmet nyújtó - lakossági 
ügyfél kategóriába sorolta, az eltérő besorolás kérésére vonatkozó jogairól Ügyfélbesorolási szabályzatban tájékoztatta.  

 
4. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával elismeri, hogy a Társaság Üzletszabályzatát és annak mellékleteit különös 

tekintettel az Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről 
szóló szerződést és a Kockázatfeltáró nyilatkozatokat elolvasta, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek fogadja el. 

  
 

5. A jelen dokumentumot a Társaság elektronikusan rögzíti és archiválja, amely az Ügyfél számára a Társaság elektronikus 
kereskedési rendszerében hozzáférhető.  

 

 
1 Az Ügyfél személyének és számláinak beazonosítása céljából a Társaság előtt ezen ügyfélszámra köteles hivatkozni 



6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés elfogadásához kapcsolódóan a Társaság által előírt valamennyi eljárási 
cselekmény szükséges az ügyfélszámla és értékpapírszámla aktiválásához. 

 
 
7. A jelen megállapodás a Felek által történő elfogadás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Amennyiben a két fél 

nem azonos időpontban fogadja el, úgy a dokumentum elfogadásának a két időpont közül a későbbit kell tekinteni. 
 

8. A Társaság és az Ügyfél közötti jelen szerződés elektronikus úton jön létre, jelen dokumentum írásba foglalt szerződésnek 
minősül, a jelen szerződést az ügyfél elektronikus úton, vagy papír alapon írja alá. 

 
 
Kelt: ______________________________________   Kelt: Budapest, ______________________________ 
 
 
 
____________________________________________   _____________________________________________ 

Ügyfél        Random Capital Zrt. 
 
 
Jelen dokumentumot az Ügyfél előttünk, mint tanúk előtt írta alá: 

 
 név 

 
 

 lakcím 
 

 

 aláírás 
 

 

 
 
 
 

 


