HIRDETMÉNY

NOTICE

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ONLINE
KERESKEDÉSI PLATFORMON KERESZTÜL
TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁNAK
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

ON CEASING THE PROVISION OF
INVESTMENT SERVICES THROUGH THE
ONLINE TRADING PLATFORM

Tisztelt Ügyfeleink!

Dear Clients,

Az
eBrókerház
Befektetési
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
(székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.,
cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban:
Társaság]) ezúton tájékoztatja azon tisztelt
ügyfeleit, akiknek az EBROKERHOUSE Traderen keresztül történő kereskedést biztosító CFD
Kereskedési Szerződése áll fenn a Társasággal,
hogy 2021. február 28-át követő nappal
kezdődően a Társaság a továbbiakban az
EBROKREHOUSE Trader-en keresztül nem
nyújt befektetési szolgáltatást, így nevezett
kereskedési rendszeren keresztül megbízást a
hivatkozott napot követően nem vesz fel és nem
továbbít. A Társaság 2021. február 28-át követő
nappal különbözetre vonatkozó pénzügyi
megállapodás (azaz CFD) mint pénzügyi eszköz
vonatkozásában az ügyfelek által adott
megbízásokat kizárólag a Társaság által
hozzáférhetővé
tett
másik
elektronikus
kereskedési platformon, a TRADE GM Traderen keresztül veszi fel, ekként befektetési
szolgáltatásait ezen elektronikus kereskedési
rendszeren keresztül nyújtja.

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (registered seat: H1072 Budapest, Rákóczi út 42., company
registration number: 01 10 044141) (hereinafter
referred to as: the Company) hereby informs its
Clients who have concluded with the Company a
CFD Trading Contract for the purpose of trading
through the EBROKERHOUSE Trader that,
following 28 June of 2020, it will cease to provide
its
investment
services
through
the
EBROKERHOUSE Trader, so following the
said date it will not accept and forward orders
through the above-mentioned trading system.
Following 28th February 2021 the Company will
only take the orders placed by clients for
contracts for differences (i.e. CFD), as financial
instruments on the other electronic trading
platform made available by the Company,
namely on the TRADE GM Trader, and as such
it provides its investment services through this
electronic trading system.

Az előzőekre tekintettel és az EBROKERHOUSE
Trader-en keresztül történő kereskedést biztosító
CFD Kereskedési Szerződés (a továbbiakban:
Kereskedési
Szerződés)
3.1.
pontjában
foglaltaknak
megfelelően
tájékoztatjuk
ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2021. február 28.
napját
követően
nem
biztosít
az
EBROKREHOUSE Trader-en keresztül történő
ügyletkötést az ügyfelek számára.

With a view to the above and to the provisions set
out in section 3.1. of the CFD Trading Agreement
for providing trading services through the
EBROKERHOUSE Trader (hereinafter: Trading
Agreement), we inform our clients that following
28th February 2021 the Company will not
provide its clients with trading on the
EBROKERHOUSE Trader.

A Kereskedési Szerződés 3.8.1. pontjában
foglaltakra, valamint az előző bekezdésben
rögzítettekre figyelemmel ezúton hívjuk fel szíves
figyelmüket, hogy 2021. február 28-án 23:59kor (CET) az EBROKREHOUSE Trader-ben
lévő összes nyitott pozíció, azaz a t. Ügyfelek
által ezen időpontig le nem zárt létező és
folyamatban lévő tranzakció automatikusan

With regard to section 3.8.1. of the Trading
Agreement and to the provisions of the previous
paragraph herein, we would like to raise your
attention that on 28th February 2021 at 23:59
(CET) all open deals on the EBROKERHOUSE
Trader, i.e. all existing and ongoing transactions
not being manually closed by the clients until
the time indicated above, will be automatically

lezáródik és elszámolásra kerül a zárás
időpillanatában elérhető piaci áron, továbbá a
limit megbízások és ár-riasztások automatikus
törlődnek, és ezen időpontot követően további
kereskedési
tevékenység
kifejtésére
az
EBROKREHOUSE Trader-en keresztül nincsen
mód. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
szíveskedjenek fokozott figyelemmel nyomon
követni a nyitott pozícióik alakulását, és tegyenek
meg minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy legkésőbb az előzőekben jelzett
időpontig, azaz 2021. február 28-án 23:59-ig
(CET) az összes nyitott pozíciót a lehető legjobb
áron és a lehető legkedvezőbb módon (adott
esetben a lehető legkisebb veszteség mellett) le
tudják zárni, így elkerülve az automatikus zárást és
annak esetleges negatív (veszteséget eredményező)
következményeit.

closed and settled at the market price available
at the time of the closure, and all limit orders
and price-alerts will be subject to automatic
cancellation, with no further trading activity
available on the EBROKERHOUSE Trader. We
kindly ask the Clients to closely monitor the open
positions and make all the necessary preparations
to close all open deals at the best price and the
most favourable way possible (or with the lowest
loss possible, where it is relevant) and cancel limit
orders no later than the time indicated above (i.e.
until 23:59 [CET], 28th February 2021) in order to
avoid the automatic closure and its possible
negative consequences (leading to loss realization).

Értesítjük t. Ügyfeleinket, hogy a TRADE GM
Trader elektronikus kereskedési rendszerhez
történő hozzáférési jog (kereskedési jog)
biztosítása érdekében Társaságunk a részére
biztosított egyoldalú módosítási jogával élve 2021.
március 1. napjával a fennálló jogviszonyokra is
kiterjedő
hatállyal
módosítja
az
EBROKERHOUSE Trader-hez kapcsolódó CFD
Kereskedési Szerződést, valamint Ügyfélszámlaszerződést. A módosítás részleteit Társaságunk
külön hirdetményben fogja közzétenni az
egyoldalú módosításra vonatkozó szerződéses
rendelkezésekkel
összhangban.
A
külön
hirdetményben foglaltak szerint módosított CFD
Kereskedési Szerződés a továbbiakban mint a
Trade GM Trader-hez kapcsolódó Kereskedési
Szerződés, míg az Ügyfélszámla-szerződés mint
Trade GM Trader-hez kapcsolódó Ügyfélszámlaszerződés él tovább 2021. március 1. naptól.

We inform our Clients that, in order to ensure the
access rights (trading rights) to the electronic
system TRADE GM Trader, the Company, using
its right of unilateral variation available for it,
modifies the CFD Trading Agreement associated
with the EBROKERHOUSE Trader and the Client
Account Agreement on 1st March 2021 with effect
also extending to the existing legal relationships.
The details of the modification will be publicized
by the Company in a separate announcement
according to the provisions of the agreement on
unilateral variation. As of 1st March 2021 the CFD
Trading Agreement modified according to the
separate announcement will further exist as the
Trading Agreement associated with the Trade GM
Trader, while the Client Account Agreement as the
Client Account Agreement associated with the
Trade GM Trader.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Társaságunk
az előzőek szerinti módosított Ügyfélszámlaszerződés 2021. március 1-jei hatályba lépésével
egyidejűleg (technikailag új szám alatt)
ügyfélszámlát hoz létre a t. Ügyfeleknek a Trade
GM
Trader-ben
történő
kereskedéshez
kapcsolódóan, amelyre áttranszferálja az ügyfelek
2021. február 28-án fennálló (korábban az
EBROKERHOUSE
Trader-hez
kapcsolódó
ügyfélszámlán nyilvántartott) pénzegyenlegét.

We inform our Clients that concurrently with the
coming into effect of the Client Account
Agreement modified as indicated above on 1st
March 2021, the Company opens a new client
account (technically under a new number) for the
Clients in association with trading in the Trade GM
Trader, to which it transfers the clients' balance
existing on 28th February 2021, which was
previously registered on the client account held on
the EBROKERHOUSE Trader.

A számlaegyenlegre vonatkozó adatokat, így a
számlaegyenleg 2021. február 28-i állapotát
ügyfeleink 2021. március 1-jét követően tehát a

Following the 1st March 2021 the balance related
data, including the status of the balance on the 28th
February 2021, will be available for the clients on

Trade GM Trader-ben érhetik el az előzőek szerint
megnyitott új ügyfélszámlán. Társaságunk az
egyedi Trade GM Trader-es felhasználói fiókhoz
tartozó egyedi hozzáférési linket 2021. március 1jén bocsátja rendelkezésre. A hozzáférési linken
keresztüli belépést követően az ügyfelek a Trade
GM
Trader-ben
rendelkezni
tudnak
számlaegyenlegükről. Azon ügyfelek esetében,
akik a Trade GM Trader felhasználói fiókjukba a
hozzáférési linken keresztül nem lépnek be, az
ügyfélszámla-egyenlegéről Társaságunk a hatályos
jogszabályok szerint havonta, a tárgyhó utolsó
napjára vonatkozóan jelentést készít és bocsát
rendelkezésre elektronikus úton, azzal, hogy ezen
ügyfelek a mindenkor hatályos Üzletszabályzat
pénzfelvételre vonatkozó rendelkezései szerint
jogosultak pénzfelvételt kezdeményezni.

the new client account opened in the Trade GM
Trader as indicated above. The unique access link
to the Trade GM Trader client account will be
made available on 1st March 2021. After logging in
through the access link the clients will be able to
manage their balance. With regard to the clients
who do not log in their Trade GM Trader user's
account through the access link, the Company,
according to the relevant legislation, prepares a
monthly report regarding the last day of the subject
month, and makes it electronically available, while
such clients are entitled to initiate withdrawals
according to the provisions on withdrawals of the
effective Business Rules.

Ezúton is tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Trade
GM Trader-ben a hozzáférési linken keresztül
elérhető felhasználói fiók a belépést követően ún.
függő státuszban van, azaz a kereskedéshez történő
hozzáférést még nem biztosít. A felhasználói fiók
aktiválását és így a befektetési (fő)szolgáltatás
igénybevételét Társaságunk további feltételekhez
köti. Így különösen a megbízások Trade GM
Trader-en keresztül történő megadásához az
egyébként egyoldalúan módosuló szerződések
kifejezett megerősítése, továbbá a megfelelési teszt
ismételt elvégzése is szükséges.

We hereby inform our Clients that the status of the
user's account available in the Trade GM Trader
through the access link is pending, i.e. as yet it
does not provide access to trading. Activating the
user's account and so using the (main) investment
service is made conditional by the Company on
further conditions. In order to place orders in the
Trade GM Trader, clients are especially required to
explicitly confirm the otherwise unilaterally
modified agreements, and to do the compliance test
again.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Trade GM
Trader-hez kapcsolódó szerződések megkötésére,
valamint nevezett kereskedési rendszerben
felhasználói fiók létrehozására a szerződések
egyoldalú módosítását megelőzően, azaz 2021.
március 1-je előtt is lehetőség van. A Trade GM
Trader-hez kapcsolódó szerződések elfogadása
esetén azok a Társaságunkkal fennálló jogviszony
módosulását eredményezik, és az elfogadására
tekintettel
a
korábban
megkötött
EBROKERHOUSE
Trader-hez
kapcsolódó
Ügyfélszámla-szerződés és Kereskedési Szerződés
helyett a továbbiakban a Társaságunkkal fennálló
jogviszonyára az elfogadott új szerződések lesznek
irányadók.

We inform our Clients that it is possible to
conclude contracts with regard to the Trade GM
Trader and for the opening of user's accounts in the
said trading system even before the unilateral
modification of the contracts, i.e. before 1st March
2021. Provided that the agreements in association
with the Trade GM Trader are accepted, it will
result in the modification of the existing legal
relationship with the Company, and, with regard to
the acceptance, instead of the Client Account
Agreement and Trading Agreement concluded
earlier with regard to the EBROKERHOUSE
Trader, in the future the agreements newly entered
into will be relevant.

Azon ügyfelek esetében, akik korábban már
megkötötték a Trade GM Trader-ben történő
kereskedéshez szükséges Ügyfélszámla-szerződést
és CFD Kereskedési Szerződést 2021. március 1jén új ügyfélszámla nyitására a Trade GM Traderben nem kerül sor. Esetükben a 2021. március 1-

In the case of the clients who have already
concluded a Client Account Agreement and CFD
Trading Agreement no new client account will be
opened in the Trade GM Trader on 1st March 2021.
In their case, as a result of the amendments coming
into effect on 1st March 2021, the existing legal

jén
hatályba
lépő
szerződésmódosulások
eredményeképpen a fennálló jogviszony úgy
módosul, hogy arra kizárólag az általuk korábban
már elfogadott Trade GM Trader-hez kapcsolódó
Ügyfélszámla-szerződés és CFD Kereskedési
Szerződés lesznek irányadók.

relationship will be modified in a
future only the earlier accepted
Agreement and CFD Trading
association with the Trade GM
relevant thereto.

A jelen hirdetményben foglaltakról ügyfeleinket
elektronikus elérhetőségükre címzett levél útján is
tájékoztatja Társaságunk.

Our Clients will also be informed by the Company
of the content of the present announcement via email.

Bármely a fentiekben foglaltakkal összefüggésben
felmerülő
kérdés
esetén
állunk
szíves
rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken (e-mailcím: info@ebrokerhaz.hu; telefon: +36-1-8808400).

Should you have any questions regarding the
above, please contact us via our standard
communication
channels
(email
address:
info@ebrokerhaz.hu; telephone: +36-1-880-8400).

eBrókerház Zrt.

eBrókerház Zrt.

way that in the
Client Account
Agreement in
Trader will be

