AZ „ERSTE TRADER 2019 KERESKEDESI VERSENY” JÁTÉKSZABÁLYZATA
Jelen szabályzat az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és
III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT; a továbbiakban: „Társaság”) által szervezett „Erste Trader 2019
Kereskedési Verseny” elnevezésű nyereményjáték részletes feltételeit szabályozza (a továbbiakban: „Szabályzat”).
Játékidőszak:

2019. február 18. – 2019. április 12.

Játék szakaszai:

Regisztrációs Időszak: 2019. február 18. – 2019. március 7.
Verseny Időszak: 2019. március 7. 19:00 (CET) – 2019. április 12. 23:00 (CET)

Az eredményhirdetés időpontja: 2019. április 17.
Értelmező rendelkezések
ERSTE Bank Csoport
Jelenti a jelen Szabályzat vonatkozásában a Társaságot, valamint az Erste Bank Hungary Zrt-t.
Erste Trader
A http://www.erstebroker.hu/hu/erste_trader_deviza_fx_es_cfd_kereskedes.html és a
http://www.erstetrader.hu/ oldalakon elérhető, az Erste Befektetési Zrt. által biztosított internetes kereskedési
felület, melyben a Játékban meghatározott termékkörökre a Játékos ügyleteket köthet.
Játék
A jelen Szabályzatban meghatározott, Erste Trader Demo Számlán folytatott kereskedési verseny (a továbbiakban:
„Játék”).
Nyeremény
- Az 1. helyezett nyereménye: 1 db Apple iPad 6 9.7" 32GB (Wifi)
- A 2. helyezett nyereménye: Amazon Kindle Paperwhite III 4GB ebook olvasó
- A 3. helyezett nyereménye: JBL Flip 3 Black Edition vízálló Bluetooth hangszóró
- A 4.-10. helyezettek nyereménye: Asus ZenPower univerzális vésztöltő, külső akkumulátor 10050mAh
- Szakmai szempontok szerinti különdíj: 1 db Samsung Gear S3 Frontier okosóra
(a továbbiakban: „Nyeremény”)
Nyertes
Az a Játékos, aki a Verseny Időszak zárásának időpontjában a regisztrált Demo Számláján a legnagyobb pozitív
számlaegyenleggel rendelkezik. Nyertes kizárólag olyan Játékos lehet, aki a Verseny Időszak alatt, legalább négy
érvényes Tranzakciót kötött. Továbbá a zsűri szakmai szempontok alapján is értékeli a játékosokat, így a verseny
végén a zsűri kihirdet egy szakmai szempontok szerinti nyertest is.
A szakmai különdíj nyertesének meghatározása
A szakmai különdíjat azon játékos nyeri meg, aki legalább 15 ügyletet kötött vagy legalább 10 napon át
rendelkezett olyan pozícióval/pozíciókkal mely(ek) a számlaértéket befolyásolta/befolyásolták, valamint akinek a
verseny során elért teljes nyeresége a legnagyobb elszenvedett visszaeséséhez (drawdown) viszonyítva a
legnagyobb, vagyis az alábbi képlettel képzett mutatója a legnagyobb értéket adja:
[verseny során elért teljes nyereség (Ft.)] / [legnagyobb elszenvedett visszaesés (%)]

A legnagyobb elszenvedett visszaesés (drawdown) meghatározása
Az egyes számlák a verseny időszak alatt minden órában értékelésre kerülnek, melyek alapján százalékosan
meghatározásra kerül a legutolsó legmagasabb számlaérték óta elszenvedett visszaesés (drawdown) az alábbi
képlet alapján:
(aktuális számlaérték - megelőző legmagasabb számlaérték) / megelőző legmagasabb számlaérték
A verseny végén a teljes versenyidőszakra vonatkozóan, minden számla tekintetében a legnagyobb elszenvedett
visszaesés (%) lesz figyelembe véve. (Feltételezve, hogy a maximum előbb került elérésre, mint a minimum, ez a
mutató a számla maximális és minimális értéke közötti különbség, a megelőző maximális számlaértékhez
viszonyítva és százalékban kifejezve).
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10,000,000 Ft

9,000,000 Ft

(10.000.000 Ft.7.000.000
Ft.)/10.000.000
Ft. = 30%

"B" játékos legutolsó legmagasabb
számlaértéke óta elszenvedett
visszaesése (drawdown)
"C" játékos aktuális számlaértékei

7,000,000 Ft

10,000,000 Ft

10,500,000 Ft

(12.000.000 Ft.11.000.000
Ft.)/12.000.000
Ft. = 8.33%
11,000,000 Ft

10,800,000 Ft
(11.000.000 Ft. 10.800.000
Ft.)/11.000.000
Ft.=1.82%

"C" játékos legutolsó legmagasabb
számlaértéke óta elszenvedett
visszaesése (drawdown)

11,400,000 Ft

11,000,000 Ft
(11.400.000 Ft. 11.000.000
Ft.)/11.400.000
Ft.= 3.5%

Szakmai szempontok szerinti értékelés
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A szakmai különdíjat fenti példában "C" játékos nyerte, mert a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény mellett a
legmagasabb profitot érte el.
Szabályzat
Az Erste Befektetési Zrt. „Erste Trader 2019 Kereskedési Verseny” nyereményjáték szabályzata, azaz jelen
dokumentum.
Társaság:
Erste Befektetési Zrt.

Tranzakció
Az Erste Trader Demo Rendszerben kötött érvényes vételi vagy eladási ügyletek az Erste Trader Kereskedési
Verseny Játék Demo Rendszerében kereskedhető eszközökre: FX Spot/Forward, Általános CFD, Index CFD,
Lejáratos (Expiring) CFD illetve részvény.
Játékos
A Szabályzat tekintetében azon 18 év feletti, cselekvőképes természetes személy, aki az Erste Trader Kereskedési
Verseny Játék regisztrációs formján keresztül sikeres regisztrációt hajt végre és a jelen Játékszabályzatot
elfogadja, valamint a személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul. (a továbbiakban: „Játékos”). Ugyanazon
természetes személy csak egy regisztrációt hajthat végre, és csak egy a játékban résztvevő Demo Számlával
rendelkezhet. A regisztráció során a Játékos személyi igazolványában szereplő teljes nevét köteles megadnia a
későbbi azonosítás érdekében. A regisztráció és a Játékban való részvétel díjmentes.
A Játékos elfogadja, hogy









a Társaság nem felel semmilyen kárért, amely az Erste Trader nem vagy nem megfelelő, vagy funkcióinak
részleges működéséből, továbbá a kapcsolódó késedelemből vagy nem teljesítésből, működésének
szüneteltetéséből fakad. Az Erste az Erste Traderrel kapcsolatban semmilyen rendelkezésre állási
kötelezettséget nem vállal
a fedezeti követelmények valamint a fedezetként elfogadható eszközök köre és azok fedezeti értéke
előzetes értesítés nélkül bármikor, akár a Játékos hátrányára is változhatnak
az elérhető termékkör előzetes értesítés nélkül bármikor változhat, amely változásból eredő esetleges
károkért a Társaságot felelősség nem terheli
a Társaság kizárja a felelősségét a Játékost a kényszerlikvidálás miatt ért károkért, ideértve a bármely
pozíció kényszerlikvidálásából fakadó következményeket
köteles a bejelentkezéshez használt azonosító adatait saját érdekében titokban tartani, valamint, hogy az
azonosító adatainak felhasználásával az Erste Traderbe való belépést követően elektronikus úton
megkötött Tranzakciók a Játékos érvényes ügyletei
a kereskedhető termékek egyben az ügyletcsoportok tekintetében a felsorolt szabályokon túlmenően
mindenkor érvényesülnek a piaci szabályok, és elfogadja, hogy a piaci szabályoknak megfelelő
intézkedéseket az Erste a Játékos és/vagy saját érdekében a körülményeknek megfelelően jogosult
meghozni.

Részvételi jegy
A Játékos a regisztráció során megadott azonosítóival vesz részt a Játékban.
Összeférhetetlenség
Játékos nem lehet az ERSTE Bank Csoport alkalmazottja, gyakornoka, függő ügynöke és függő ügynökének
munkavállalója valamint ezen személynek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1)
1. pontja alapján meghatározott – közeli hozzátartozója.
A Játék menete
A Játékban való részvétel regisztrációhoz kötött, amely során a Játékosnak személyi igazolványában szereplő teljes
nevét, telefonszámát, e-mail címét és jelszavát szükséges megadnia. A regisztráció után, a Játék kezdetéig (tehát a
Regisztrációs időszak alatt) a Játékos az Erste Trader Demo Rendszerbe bejelentkezhet, megismerheti annak
funkcióit és működését, illetve végrehajthat próba ügyleteket, melyek a Játékban nem vesznek részt. A Demo
Számla nyitó egyenlege 10.000.000 HUF (a továbbiakban: Nyitóegyenleg).
A Regisztrációs Időszak 2019. március 7-én- 19.00-kor (CET) zárul. A Játék 2019. március 7-én 19:00-kor (CET)
indul, amikor a Társaság az összes regisztrált Demo Számlán törölte a nyitott pozíciókat, és a Nyitóegyenleget
visszaállította. A Játék során minden Játékos azonos feltételek mellett kereskedik, tehát minden Demo Számla

tekintetében ugyan azok a kereskedhető termékek, költségek, fedezeti követelmények, stb. kerülnek beállításra.
A Verseny Időszak 2019. április 12-én 23:00-kor (CET) ér véget. Az a Játékos nyeri meg a Játékot, aki a Demo
Számláján a legnagyobb pozitív számlaegyenleggel rendelkezik a Verseny Időszak zárásakor és a Verseny
időszakban az Erste Trader Demo Rendszerben legalább négy tranzakció tekintetében érvényes ügyletet kötött.
Amennyiben a Verseny Időszak zárásakor több Játékos is ugyanakkora záró számlaegyenleggel rendelkezik a
Demo Számlán, Nyertesnek az minősül, aki az adott záró számlaegyenleget korábbi időpontban érte el. A
Játékosok rangsorának kialakításakor Társaságunk mindig az Erste Trader Demo rendszer Számlaösszesítő
menüpontjából elérhető Account Value / Számla Érték nagyságát veszi figyelembe, melybe a lezárt pozíciók
eredménye és a nyitott pozíciók aktuális nyeresége/vesztesége is beleszámít.
A Verseny hivatalos lezárásakor a Demó Számlán nyilvántartott, még nyitott pozíciók a lezárást megelőző, utolsó
elérhető áron kerülnek értékelésre. Az így realizált nyereség/veszteség beszámításra kerül a záró egyenlegbe.
A Játékos elfogadja és tudomásul veszi, hogy más Játékosokkal együttesen, összehangoltan történő eljárás nem
megengedett. Összehangoltan történő eljárásnak minősül a közös befektetési stratégia alkalmazása, adott,
ellentétes tartalmú megbízások benyújtása közel azonos időben, vagy más Játékos(ok) Demo Számlájának
használata ellentétes tartalmú megbízások adására. Ha a Társaság a fentiek megsértésére vonatkozó alapos
információról értesül, az az érintett Játékosoknak a versenyből való kizárását eredményezi. A Társaság fenntartja
a jogot, hogy az ilyen gyanú esetén az érintett Játékosokat minden külön értesítés vagy előzetes felszólítás nélkül
a Játékból kizárja. A Játékból való kizárás esetén a Játékos semmiféle igényt a Társasággal szemben nem
érvényesíthet, akkor sem, ha a Játékból való kizárást megalapozó információ utóbb megalapozatlannak minősül. A
Társaság az ilyen jellegű igények tekintetében a felelősségét kizárja.
Az eredményhirdetés menete
A Nyerteseket a Társaság e-mailben értesíti a Nyereményről, valamint a nyereményátadás idejéről és helyéről a
Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címen. A Társaság a Nyertesek értesítését az eredményhirdetést
követő 3 munkanapon belül a Játékos által az adatai megadása során beírt telefonszámon is megkísérli legfeljebb
3 alkalommal.
A Nyereménynek a Nyertes részére történő átadáshoz szükséges, hogy a Nyertes a személyét azonosító adatait
átvételkor hitelt érdemlően igazolja, és a szükséges írásbeli nyilatkozatokat megtegye, így különösen, a jelen
Szabályzatban foglalt összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a Nyeremény Nyertesének nevét megjelentesse az ERSTE Csoport
bármely kommunikációs anyagában. A Nyertes nevének megjelentetéséhez történő kifejezett, írásbeli
hozzájárulását a Nyeremény átvételével megadja.
Amennyiben a Nyertes a Nyereményét az e-mailben történt értesítését követő 30 napon belül nem veszi át, a
Nyeremény kiadása iránti igénye megszűnik. Ezen időpontot követően a Nyertes sem a Nyereményre, sem pedig
bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.
A Nyeremény semmilyen más formára nem váltható át, az más személy részére nem átruházható. A Nyeremény
kizárólag személyesen vehető át.
Egyéb rendelkezések
A Demo Számla Nyitóegyenlege, és annak mindenkori jövőbeli egyenlege nem minősül valós pénznek, kizárólag a
Játék szerinti demo ügyletek lebonyolítása érdekében került meghatározásra és létrehozásra, mint „virtuális
játékpénz”. Ebből eredően a Játékosokat nem illet meg a Demo Számlán nyilvántartott semmilyen egyenleg,
eredmény és az esetlegesen elszenvedett veszteségük sem minősül tényleges ügyleti veszteségnek. A Játékosok a
Demo Számla egyenlege alapján a Társasággal szemben semmiféle igénnyel nem élhetnek.
A Demo Számlák kizárólag a Játék ideje alatt aktívak, a Játék végét követően már nem használhatóak.

Az online rendszer eléréséhez szükséges tárgyi és technikai feltételek biztosítása a játékosok feladata.
Tekintettel arra, hogy a regisztráció és a Játékban való részvétel díjmentes, a Társaság a Játékkal kapcsolatban
bármilyen jogcímen felmerülő, mindennemű kártérítési felelősségét kizárja.
Tranzakció kizárólag az Erste Trader Demo Rendszeren keresztül, online bonyolítható és kizárólag olyan pénzügyi
eszközökkel melyek a felületen keresztül elérhetőek. A kereskedhető termékek köre a verseny során is változhat
(pl. az adott társaságot kivezetik a tőzsdéről) az ebből adódó következmények tekintetében a Társaság
felelősségét kizárja.
A nyeremény utáni adófizetési kötelezettség a kifizető Társaságot terheli.
Adatkezelés és nyilatkozatok
A Játékos a Játékban való részvétellel
-

hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Játék során tudomására jutott személyes adatait az Adatkezelési
Tájékoztatójában (Társaságunk adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-108553/2016) foglaltak szerint a Játék
lebonyolítása céljából kezeli az adott hozzájárulás kezelésére meghatározott időtartamig;

-

kijelenti, hogy a jelen Szabályzatot, valamint Társaság www.ersteinvestment.hu oldalán található Adatkezelési
Tájékoztatóját megismerte;

-

hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE Csoport a saját, valamint az általuk közvetített szolgáltatásaikkal,
termékeikkel, kapcsolatban telefonon közvetlenül megkeressen, velem reklám, illetve marketing célból
telefonon reklám üzeneteket közöljön és ebből a célból a Játék során tudomására jutott személyes adatait a
Társaság kezelje az Adatkezelési Tájékoztatóban az adott hozzájárulás kezelésére meghatározott időtartamig.
Ezen hozzájárulását a Játékos akár az info@ersteinvestment.hu címre küldött nyilatkozatával, akár a 06-12355-151 telefonszámon a Társaság ügyfélszolgálatán, akár személyesen bármelyik Erste-bankfiókban
bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja;

-

hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Játékos vezetéknevének első betűjét és keresztnevét, Demó Számlájának
azonosítóját, valamint mindenkori aktuális számlaértékét nyilvánosságra hozza a weboldalán található
rangsor táblázatokban.

-

kijelenti, hogy a Társaság tájékoztatását elfogadom, miszerint Társaság a személyes adataimnak
feldolgozásával az Idealap Kft-t bízta meg adatfeldolgozási szerződés keretében.

A Társaság fenntartja a jogot a Játék szabályainak mindenkori módosítására. A Társaság ezeket a változtatásokat
az Erste Trader https://www.erstemarket.hu/public/welcome/Erste_Trader_GO_demo_szamla_forex_cfd_tozsde
honlapján keresztül közli a Játékosokkal. A Játék szabályai módosulásának figyelemmel követése a Játékosok
feladata és felelőssége. A Társaság a Játék szabályainak esetleges módosulása kapcsán semmiféle külön értesítést
a Játékosok részére nem küld. A módosítások és azok közlése vonatkozásában a Társaság semmiféle felelősséget
nem vállal. A Társaság továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Játékot bármikor előzetes bejelentés nélkül
fontos okok miatt megszakítsa. Fontos ok miatt történő megszakítás különösen olyan esetben történhet, ha
technikai okok vagy jogi okok miatt a Játék megvalósítását a Társaság nem tudja biztosítani. Amennyiben egy ilyen
esetet egy Játékos szándékos viselkedése okozza, a Társaságnak jogában áll ettől a személytől az így keletkezett
kár megtérítését a polgári jog általános szabályai szerint követelni. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy
egyes Játékosokat kizárjon a Játékból, így különösen a részvételi feltételek megsértésekor, vagy ha a Játékos
manipulál vagy egyéb tisztességtelen módszert alkalmaz. A Társaság utólag is kizárhat Játékosokat, a Nyereményt
pedig visszavonhatja és visszakövetelheti.

Sem a Szabályzat, sem a Játék nem minősülnek ajánlatnak, befektetésre való felhívásnak, befektetési ajánlásnak
vagy tanácsadásnak. Minden ügyfél maga mérlegeli befektetése előnyeit és az abból fakadó károkat, tudomásul
veszi, hogy azokért a Társaság felelőssé nem tehető.
A Játékra a jelen Szabályzatban foglaltak az irányadók és ezen szabályok valamennyi Játékosra kötelező
érvényűek, melyeket a Játékosok regisztrációjukkal elfogadnak.
A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság a (06 1) 235 5151 telefonszámon ad további
felvilágosítást.
Budapest, 2019. február 18.

Erste Befektetési Zrt.

