HIRDETMÉNY
BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ONLINE KERESKEDÉSI PLATFORMON KERESZTÜL
TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!
Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072
Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban: Társaság]) ezúton tájékoztatja
a tisztelt ügyfeleket, hogy 2020. június 28-át követően befektetési szolgáltatásait a továbbiakban nem
az Online Kereskedési Platformon (azaz az ún. FXnet rendszeren) keresztül és nem az iFOREX
kereskedelmi név alatt, hanem az eBrokerhouse kereskedelmi név alatt, egy új elektronikus
kereskedési rendszeren keresztül nyújtja az ügyfelei számára.
A Kereskedési- és Számlaszerződés 3.1. pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy Társaságunk 2020. június 28. napját követően nem biztosít az Online Kereskedési Platformon
keresztül történő ügyletkötést az ügyfelek számára.
A Kereskedési- és Számlaszerződés 3.8.1. pontjában foglaltakra, valamint az előző bekezdésben
rögzítettekre figyelemmel ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy 2020. június 28-án 23:59-kor
(GMT) az iFOREX Online Kereskedési Platformon lévő összes nyitott pozíció, azaz a t. Ügyfelek
által ezen időpontig le nem zárt létező és folyamatban lévő tranzakció automatikusan lezáródik és
elszámolásra kerül a zárás időpillanatában elérhető piaci áron, továbbá a limit megbízások és árriasztások automatikus törlődnek, és ezen időpontot követően további kereskedési tevékenység
kifejtésére az Online Kereskedési Platformon 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 2020. június 28-án 23:59-ig (GMT) 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.
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Társaságunk ugyancsak tájékoztatja a kedves ügyfeleket, hogy amennyiben 2020. június 28-át követően is
tartani kívánják a nyitott pozíciókat, úgy lehetőségük van arra, hogy a kerekedési platformon megjelenő
instrukciók követésével Társaságunk útján jogviszony létesítését kezdeményezzék a VIBHS Financial
Ltd.-vel. A VIBHS Financial Ltd. (székhely: 11-12 Tokenhouse Yard, London, EC2R 7AS) befektetési
szolgáltatási tevékenységét az iFOREX kereskedelmi név alatt mint iFOREX UK az iFOREX Online
Kereskedési Platformon keresztül, az Egyesült Királyság pénzügyi felügyeleti hatósága, a Financial
Conduct Authority (FCA) által kiadott engedély birtokában (engedélyszám: 613381) és felügyelete alatt
nyújtja, a CFD kereskedést mint befektetési szolgáltatást Magyarország területén határokon átnyúló
szolgáltatás formájában végzi; az iFOREX UK-ról mint befektetési vállalkozásról a Társaságunk
honlapján közzétett vonatkozó hirdetményből tájékozódhat bővebben. Ezúton is tájékoztatjuk
ügyfeleinket, hogy az iFOREX UK-vel történő szerződéskötés elősegítésére irányuló fentiek szerinti
tevékenységet Társaságunk – az iFOREX UK nevében és megbízásából eljárva – mint közvetítő végzi.
Az iFOREX UK-nál történő számlanyitást követően t. ügyfeleink jogosultak azzal a kéréssel fordulni
Társaságunkhoz, hogy a nálunk vezetett ügyfélszámlán lévő pénz- és pénzügyi eszközöket (ideértve a
nyitott pozíciókat és limitmegbízásokat) transzferáljuk át az iFOREX UK-nál nyitott és vezetett új
ügyfélszámlára az alábbi időpontok valamelyikén: 2020.06.15-én 9:00 órakor (GMT) vagy legkésőbb
2020.06.22-én 09:00 órakor (GMT). Az előzőek szerinti transzfermegbízás megadására vonatkozó
instrukciók ugyancsak a kereskedési platformon érhetők el.
Felhívjuk figyelmüket, hogy önmagában az iFOREX UK-nál történő ügyfélszámla nyitása, valamint a
pénz- és pénzügyi eszközök áttranszferálására vonatkozó megbízás nem eredményezi a Társaságunkkal
fennálló

jogviszony

megszűnését,

ugyanakkor

Társaságunknak

a

nyitott

pozíciókkal

és

limitmegbízásokkal kapcsolatos minden joga és kötelezettsége megszűnik azok iFOREX UK részére
történő, az ügyfél utasításai szerinti átadásával, és a pozícióátadást követően az ügyfelet az átadott nyitott
pozíciókkal és limit megbízásokkal összefüggésben megillető, illetve terhelő jogok és kötelezettségek a
továbbiakban nem Társaságunkkal, hanem az iFOREX UK-vel szemben állnak fenn.
A nyitott pozíciók transzferálására (pozícióátadásra) vonatkozó megbízása esetén a nyitott pozíciók
átadása a határidős terméken alapuló nyitott pozíció lejáratkori görgetéséhez hasonlóan történik, így a
transzferálással spread költség merül fel, amely spread költség az iFOREX UK részére fizetendő meg.
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Online Kereskedési Platformon keresztüli kereskedési tevékenység
folytatása érdekében e platformon nyitott ügyfélfiók olvasási módban (a számlaegyenleg 2020. június 28-i
állapotának lekérdezése, a kereskedési előzmények, számlatörténet áttekintése érdekében) 2020. június
28-át követően is elérhető marad, oda bejelentkezni a felhasználónévként szolgáló e-mail-cím elé illesztett
„old” előtaggal lehet (pl.: old_minta.istvan@gmail.com).

A jelen hirdetményben foglaltakról ügyfeleinket elektronikus elérhetőségükre címzett levél útján is
tájékoztatja Társaságunk.
Bármely a fentiekben foglaltakkal összefüggésben felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre
az ismert elérhetőségeken (e-mail-cím: info@ebrokerhaz.hu; telefon: +36-1-880-8400).

eBrókerház Zrt.
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