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HIRDETMÉNY 

előzetes tájékoztatás a VIBHS Ltd.-vel jogviszonyt létesítő ügyfelek számára 

 

 

Ahogyan arról a vonatkozó hirdetményben Társaságunk, az eBrókerház Befektetési Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.) (a továbbiakban: 

Társaságunk) megfelelően tájékoztatta kedves ügyfeleit, Társaságunk 2020. június 28-át követően a 

továbbiakban befektetési szolgáltatásait nem az iFOREX kereskedelmi név alatt és nem az iFOREX 

Online Kereskedési Platformon keresztül nyújtja. 

 

A vonatkozó hirdetményben foglaltak szerint – a fenti körülményre figyelemmel – t. Ügyfeleinknek 

lehetősége van arra, hogy Társaságunk közvetítése útján szerződéses jogviszonyt létesítsenek a VIBHS 

Financial Ltd.-vel (székhely: 11/12 Tokenhouse Yard London EC2R 7AS UK), amennyiben 2020. június 

28-át követően is az iFOREX-en keresztül, az iFOREX Online Kereskedési Platformján keresztül 

kívánnak kereskedni, és a CFD kereskedésre vonatkozó befektetési szolgáltatásokat e formában kívánják 

igénybe venni. 

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy amikor Társaságunk a VIBHS Ltd.-vel történő szerződés 

megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet folytat, akkor a VIBHS Ltd. által nyújtott 

befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások közvetítésére irányuló tevékenységet végez, és 

mint a VIBHS Ltd. befektetési vállalkozás közvetítője, a VIBHS Ltd. nevében jár el. 

 

Azon kedves ügyfelek tájékoztatása érdekében, akik jogviszonyt kívánnak létesíteni a VIBHS Ltd.-vel, 

nevezett befektetési vállalkozásról Társaságunk a jelen hirdetményben foglaltak szerinti általános 

tájékoztatást teszi közzé azt megelőzően, hogy kedves ügyfeleink befektetési szolgáltatás és kiegészítő 

szolgáltatás érdekében megállapodást kötnének a VIBHS Ltd.-vel. 

 

Jelen hirdetményben foglalt információk a hirdetmény közzététele napján hatályos és érvényes adatokat és 

információkat tartalmazzák, Társaságunk a jelen hirdetményben foglaltak bármely későbbi időpontban 

történő helytállóságáért nem vállal felelősséget. Társaságunk rögzíti, hogy a VIBHS Ltd. által nyújtott 

befektetési szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet mint 

közvetítő végzi, ennek keretében ugyanakkor a jogszabályon alapuló előzetes tájékoztatási kötelezettség 

teljesítését nem vállalta át a VIBHS Ltd.-től, így jelen hirdetmény kizárólag általános tájékoztatásra 
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szorítkozik és az nem tekinthető a hatályos jogszabályok szerinti előzetes tájékoztatásnak, még akkor sem, 

ha a jelen hirdetményben foglalt információk egyébként a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az 

előzetes tájékoztatás keretében adandó információk körét képező egyes információkat is tartalmaznak, az 

előzetes tájékoztatásért kizárólag a VIBHS Ltd. felel. 

 

A közvetített befektetési szolgáltatást és kiegészítő szolgáltatást nyújtó befektetési vállalkozásra, valamint 

az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásra vonatkozó információk: 

 

1. Befektetési vállalkozás neve: VIBHS Financial Ltd., amely társaság a szolgáltatásait az 

iFOREX kereskedelmi név alatt mint iFOREX UK nyújtja (a továbbiakban: iFOREX UK). 

2. Székhely: 11/12 Tokenhouse Yard London EC2R 7AS UK 

3. Weboldal: https://www.iforex.hu ; https://www.iforex.co.uk  

4. Telefonszám: +44-208-705-0534. Az iFOREX UK jelenleg magyar nyelvű ügyfélszolgálattal 

is rendelkezik, a magyar nyelvű ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36 1 808 9140. 

5. E-mail-címek: info@iforex.co.uk (további elérhetőségek: https://www.iforex.hu/kapcsolat)  

6. Engedély száma: 613381 

7. Engedélyező hatóság: az Egyesült Királyság pénzügyi felügyeleti hatósága, a Financial 

Conduct Authority (FCA), 12 Endeavour Square, London E20 1JN 

8. Szolgáltatásnyújtás formája: az iFOREX UK a befektetési szolgáltatásait és kiegészítő 

szolgáltatásait Magyarország területén határokon átnyúló szolgáltatás formájában nyújtja, 

Magyarországon letelepedett függő ügynököt a szolgáltatásnyújtás során jelenleg nem vesz 

igénybe. Az eBrókerház Zrt. mint közvetítő a befektetési szolgáltatások és kiegészítő 

szolgáltatások közvetítésében nem tartós jelleggel vesz részt, a felek közötti közvetítői 

megállapodás határozott idejű, így a szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötésének 

elősegítése érdekében Társaságunk 2020. július 15. napját követően már nem jár el. 

9. Nyelvek: A Client Agreement 29.2 pontja alapján a kapcsolattartás nyelve az angol, az egyes 

dokumentumokat, tájékoztatásokat, értesítéseket az iFOREX UK angol nyelven teszi 

elérhetővé, valamint a panaszügyek intézése is angol nyelven történik, és az ügyfelek is 

elsődlegesen angol nyelven tudnak kommunikálni nevezett társasággal. Az IFOREX UK 

ugyan magyar nyelvű honlapot is üzemeltet, ugyanakkor a kereskedési feltételeken túlmenően, 

amely feltételek magyar nyelven a https://www.iforex.hu/kereskedési-feltételek oldalon 
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érthetőek el, a további jogi dokumentumok, szerződések és szabályzatok előfordulhat, hogy 

továbbra is csak angol nyelven érhetők el. Figyelemmel arra, hogy az iFOREX UK magyar 

nyelvű ügyfélszolgálati elérhetőséget is biztosít, így e vonalon keresztül magyar nyelvű 

felvilágosítás és tájékoztatás is kérhető. 

10. Kapcsolattartási módok: kapcsolattartása a fent megjelölt elérhetőségek szolgálnak. Client 

Agreement 23. pontja szerint az iFOREX UK részére szóló értesítéseket, utasításokat, 

instrukciókat írásba kell foglalni, és azt az iFOREX UK által megjelölt címre kell megküldeni, 

valamint az iFOREX UK az ügyfél részére szóló értesítéseket az utolsó részére bejelentett 

postai címre küldi meg. Mindezek sérelme nélkül az egyes kereskedést érintő utasítások, 

értesítések elektronikus formában, az elektronikus kereskedési platformon keresztül is 

történhetnek, így különösen a megbízások megadása, aminek módja és eszköze minden 

esetben az elektronikus kereskedési platform. 

11. Jelentések: az iFOREX UK a Client Agreement 8. fejezete szerint havonta küld 

számlakivonatot az ügyfeleknek a nála vezetett számlá(k)ra vonatkozóan. Az egyes 

tranzakciók visszaigazolása elektronikus úton, a tranzakciót követő észszerű időn belül 

történik, összhangban az FCA Rules-ban meghatározott szabályokkal 

12. Ügyfélvagyon védelme: az iFOREX UK az ügyfelek által a befektetési szolgáltatások 

igénybevétele céljából befizetett pénzeszközt az FCA Client Money Rules-ban foglalt 

szabályok szerint kezeli, az ügyfelek által az iFOREX UK-nál vezetett ügyfélszámlájukra 

befizetett összeget a befizetés követően az iFOREX UK a saját kizárólagos jogkörében eljárva 

meghatározott szerződéses partner hitelintézetnél, vagy harmadik félnél helyezi el, amely 

harmadik fél az Európai Unión kívüli harmadik országban engedéllyel rendelkező hitelintézet 

(bank) is lehet. A harmadik országban engedéllyel rendelkező hitelintézetnél elhelyezett 

kockázatokkal összefüggő tájékoztatást és felelősségkizárást a Client Agreement 12.1.4.-

12.1.5. pontjai rögzítik. Abban az esetben, ha az iFOREX UK fizetésképtelenné válik, úgy a 

Financial Service Compensation Scheme alapján részesülhet a befektető kártalanításban, 

amennyiben a kártalanításhoz szükséges feltételek közül valamennyi teljesül. A Financial 

Service Compensation Scheme-ről bővebb információ a https://www.fscs.org.uk/what-we-

cover/investments/ weboldalon található. 
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13. Összeférhetetlenségi politika: az iFOREX UK összeférhetetlenségi politikája a következő 

linken keresztül érhető el: https://www.iforex.hu/legal/conflict-of-interest-policy.pdf 

14. Végrehajtási politika: az iFOREX UK végrehajtási politikája a következő linken keresztül 

érhető el: https://www.iforex.hu/legal/order-execution-policy.pdf. Az iFOREX UK a 

megbízásokat az iCFD Ltd. részére, egy cipruson bejegyzett, a CySEC által engedélyezett és 

felügyelt befektetési vállalkozás részére továbbítja végrehajtásra, amely végrehajtási partner a 

hozzá továbbított megbízásokat saját számla ellenében hajtja végre. 

15. Pénzügyi eszközökre vonatkozó tájékoztatás és kockázati figyelmeztetése: az iFOREX UK 

által forgalmazott Forex és CFD termékekre vonatkozó kiemelt befektetői információk 

(PRIIPS KID) a https://www.iforex.hu/legal/kid-policy.pdf oldalon érhetők el, a nevezett 

pénzügyi eszközökhöz és a Forex és CFD kereskedéshez kapcsolódó kockázatokra vonatkozó 

kockázatfeltáró nyilatkozat a https://www.iforex.hu/legal/risk-disclosure-notice.pdf 

weboldalon keresztül érhető el. 

16. Költségek és díjak: az iFOREX UK által nyújtott befektetési szolgáltatással, és a befektetési 

szolgáltatás tárgyát képező pénzügyi eszközzel kapcsolatos költségek és díjak a 

https://www.iforex.hu/legal/cost-and-charges.pdf oldalon keresztül érhetők el. 

 

Az iFOREX UK-val történő szerződéskötést megelőzően további információkért kérjük, hogy vegye fel a 

kapcsolatot az iFOREX UK ügyfélszolgálatával, akár az e hirdetményben is megjelölt magyarországi 

ügyfélszolgálati elérhetőségen keresztül. 

 

Budapest, 2020. 05. 29. 
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