
Kockázatfeltáró nyilatkozat 

Deviza és CFD eszközök kereskedéséhez 

 

Mint a Random Capital Zrt. (a továbbiakban Társaság) Ügyfele kijelentem, hogy a Társaság és köztem 

a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtására irányuló, 

meglévő vagy a létrehozandó szerződéses jogviszonyok tekintetében, az Üzletszabályzat 

mellékleteként megfogalmazott Kockázatfeltáró Nyilatkozat mellett a Társaság az alábbiakban 

foglaltakról teljes körűen tájékoztatott, amelyet jelen nyilatkozat aláírásával elismerek. 

Kijelentem, hogy a Társaság deviza és CFD eszközök kereskedésére vonatkozó szolgáltatását jelen 

nyilatkozatban foglalt kockázatok ismeretében veszem igénybe. Tudomásom van róla, hogy a jelen 

dokumentumban részletezett kockázatokon túl a deviza és CFD ügyletek egyéb kockázatokkal is 

bírhatnak, amelyekkel kapcsolatban a tájékozódást saját felelősségemre magam végzem el. 

Tudomással bírok arról, hogy a deviza és CFD ügyletek (a továbbiakban együttesen Ügyletek) a 

szabályozott piacon kívül, Közreműködő igénybe vételével kerülnek megkötésre. 

Tisztában vagyok azzal, hogy az Ügyletek a magas tőkeáttétel miatt kiemelkedő kockázattal 

rendelkeznek, kijelentem, hogy a Társaság előzetesen felhívta a figyelmem a szerződésekben arra, 

hogy a megbízások megadásakor veszteség limitáló (stop loss) szint megadása javasolt. Tudomással 

bírok arról, hogy az Ügyletek kereskedési ideje eltér a hazai piacon megszokott kereskedési időtől és 

vannak olyan napszakok, amelyekkor a vételi és eladási oldal közötti különbség (spread) az átlagosnál 

tágabb lehet a kisebb kereslet miatt. Elfogadom, hogy a hétvégére nyitva tartott pozíció magasabb 

kockázattal jár, mivel a hétvégi időszakokban történhetnek olyan események, amelyek jelentősen 

befolyásolják az Ügyletekben szereplő termékek árfolyamát, így a piacok újranyitásakor szokatlan 

mértékű árfolyam elmozdulások is történhetnek, amelyek a fedezeti szint jelentős változását 

eredményezhetik. 

Tudomásom van arról, hogy a tőkeáttételes kereskedés a teljes tőkevesztés kockázatát is magában 

hordozza, továbbá a szükségessé válhat az induló fedezeten túl további letét elhelyezése is. 

Tudomással bírok arról, hogy az Ügyletek jellegzetessége a pozíciók átgörgetése (rollover), amely 

miatt a kamatkülönbözet a kereskedett terméktől függően jóváírásra vagy terhelésre kerül az Ügyletek 

kereskedésére megnyitott alszámlámon (a továbbiakban Alszámla). Tudomásom van továbbá arról, 

hogy a rollover értéke a hivatalos bankközi kamatláb (LIBOR) alapján folyamatosan változik, a 

különböző kereskedési időszakok miatt pedig egy-egy napon a szokásos érték többszöröse is lehet a. 

Elfogadom azt, hogy a Társaság nem küld részemre tájékoztatást a rollover értékének alakulásáról, a 

kiszámítás módját tudomásomra hozta a Bizományosi szerződésben, a rollover aktuális szorzóját pedig 

a Társaság hivatalos weboldalán hozza nyilvánosságra a rollover naptárban. 

Elfogadom, hogy a mindenkor szükséges fedezeti szint biztosítása a saját a felelősségem, a Társaság 

nem küld figyelmeztetést a fedezeti szint csökkenésekor és a kényszerlikvidálást megelőzően. 

Tudomással bírok arról és elfogadom, hogy a Társaság saját belátása szerint bármikor, előzetes 

értesítés nélkül megváltoztathatja a fedezeti szinteket, amely a már megnyitott pozíciókra is érvényes. 

Elfogadom, hogy a Társaság nem tehető felelőssé, amennyiben a megváltozott fedezeti szint miatt a 

pozíció kényszerlikvidálásra kerül. 



Tudomásom van arról, hogy a Társaság Üzletszabályzatában meghatározott bankszámlára történő 

deviza befizetését követően annak az Alszámlára történő jóváírása T+3 nap múlva történik meg. 

Elfogadom, hogy a Társaság nem tehető felelőssé, amennyiben a fedezet feltöltése miatt befizetett 

deviza a T+3 napos határidő miatt nem érkezik meg az Alszámlára azelőtt, hogy a pozíció fedezete a 

likvidálási szint alá esik és ezért a pozíció likvidálásra kerül. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a hivatalos hazai fizetőeszköztől eltérő devizanemben folytatott 

kereskedés árfolyamkockázatot is rejt magában. Elfogadom, hogy a különböző devizanemek közötti 

átváltás  konverziós díjtételei engem terhelnek. 

Tisztában vagyok azzal, hogy elektronikus kereskedés különleges kockázatokkal rendelkezik és a 

Társaság nem tehető felelőssé a Kereskedési Rendszer hibáiért vagy az elégtelen internetkapcsolat 

miatt. Elfogadom, hogy amennyiben a Kereskedési Rendszer nem elérhető, úgy hagyományos módon 

kell megadnom a Társaságnak a megbízásaimat. Elfogadom továbbá, hogy az szabályozott piacon 

kívüli ügyletkötésnek sajátos jellegzetességei lehetnek, amelyek megkülönböztetik azt a szabályozott 

piacoktól. Elfogadom azt, hogy a deviza és CFD kereskedés alapvetően offline módon történik, az 

elektronikus kereskedés kizárólag a tranzakciók lebonyolításának megkönnyítését szolgálja, azonban 

az elsődleges ajánlatadási mód az offline megbízás adás. 

Tudomással bírok arról, hogy a tőkeáttételes deviza és nemesfémhez kötött termékek kereskedése a 

pénzpiacokon elérhető legkockázatosabb befektetési formák közé tartoznak, fennáll a teljes befektetett 

összeg elveszítésének lehetősége. Kijelentem, hogy kizárólag saját felelősségemre a deviza és CFD 

ügyletekben rejlő kockázatok tudatában és azokat mérlegelve adok megbízást a Társaság részére. 

Kelt:  

Alulírott …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….)  kijelentem, hogy a kockázatfeltáró 

nyilatkozatot elolvastam, megértettem és jóváhagyólag aláírtam, továbbá 1 (egy) példányát átvettem. 

 

 

………………………….. 

Megbízó 


