HIRDETMÉNY

NOTICE

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSULÁSÁRÓL

ON THE AMENDMENT OF THE GENERAL TERMS
OF BUSINESS

Tisztelt Ügyfeleink!
eBrókerház

Az

Befektetési

Dear Clients,
Szolgáltató

Zártkörűen eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő

Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Részvénytársaság

(registered

seat:

H-1072

Budapest,

Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141) (a Rákóczi út 42., company registration number: 01 10 044141)
továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a tisztelt (hereinafter referred to as: Company) hereby informs its
Ügyfeleket, hogy a Társaság 2021. március 31. napjával Clients that on 31 March, 2021 the Company adopted the
elfogadta az Üzletszabályzat és annak 10. számú, az amendment of the General Terms of Business and Annex
Etikátlan kereskedési stratégiák jegyzéke elnevezésű 10 thereof on the List of Unethical Trading Practices.
melléklete módosítását.
A már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal Provisions unilaterally amended with effect to the existing
egyoldalúan módosított rendelkezések az alábbiak:

legal relationships are the followings:

−

az Üzletszabályzat 5.9.1.;

−

clauses 5.9.1.,

−

az Üzletszabályzat 5.14.1. pontja,

−

clause 5.14.1.,

−

az Üzletszabályzat 5.16.1. pontja,

−

clause 5.16.1.,

−

az Üzletszabályzat 5.18.8.-5.18.11.,

−

clauses 5.18.8-5.18.11.,

−

az Üzletszabályzat 5.3.1 pontja,

−

clause 5.3.1.,

−

Üzletszabályzat 5.11.3. pontja,

−

clause 5.11.3.,

−

az Üzletszabályzat 13.12.7.,

−

clause 13.12.7.,

−

az Üzletszabályzat 13.12.12.,

−

clause 13.12.12.,

−

az Üzletszabályzat 15.12.,

−

clause 15.12.,

−

az Üzletszabályzat 15.13-15.14. pontjai (újonnan

−

clauses 15.13-15.14. (newly inserted provisions, with

beillesztett pontok, amire tekintettel a 15. pont további

the result that the numbering of the other sub-points of

alpontjainak számozása eggyel növekedett)

clause 15 has been increased by one)

−

az Üzletszabályzat 15.18-15.20. pontjai.

−

clauses 15.18-15.20.,

−

az Üzletszabályzat 10. sz. melléklete.

−

Annex 10.

A Társaság az Üzletszabályzatot érintő egyoldalú módosítás The General Terms of Business have been amended by the
jogát az Üzletszabályzat 3.2. pontja szerint, a 3.4 pontban Company unilaterally pursuant to clause 3.2 thereof, for
foglalt alábbi alapos indokokra tekintettel gyakorolja:

the following, duly justified reasons set out in clause 3.4:

−

a szolgáltatások nyújtása körében igénybe vett egyéb

−

harmadik személlyel kötött megállapodás,
−

an agreement concluded with a third party employes
within the scope of the services of the Company,

−

a Társaság által bevezetett új pénzügyi eszköz.

new

financial

instruments

introduced

by

the

Company.

A

módosításokkal

egységes

szerkezetbe

foglalt With regard to existing clients (i.e. existing legal

Üzletszabályzat Társaságunk meglévő ügyfelei (azaz a már

relationships) the consolidated General Terms of Business

fennálló jogviszonyok) vonatkozásában 2021. április 15-én

shall enter into force on 15 April 2021. The amendments

lép hatályba. A módosítások a fenti hatályba lépési nappal

shall become part of the relationship existing between the

a Társaság és a tisztelt Ügyfelek között fennálló

Company and the Clients even without the formal

szerződéses jogviszony részévé válnak azok alakszerű

acceptance thereof; however, the Company provides the

elfogadása nélkül is, a Társaság azonban a közzététel Clients with the opportunity to explicitly accept the
napjától kezdődően lehetőséget biztosít a módosított

amended General Terms of Business as of the day of

Üzletszabályzat kifejezett elfogadására. Ez utóbbi esetben publication. In the latter case, the effective date shall be the
a hatálybalépés napjának az Ügyfél általi elfogadás napja

date of acceptance by the Client. The foregoing shall apply

tekintendő. Az előzőek az új ügyfelek vonatkozásában

mutatis mutandis to new Clients.

megfelelően alkalmazandók.
A Társaság tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit arról, hogy az

The Company informs its Clients that having regard to the

Üzletszabályzat egyoldalú módosítása okán a Társasággal

unilateral modification, Clients, pursuant to clause 3.3 of

fennálló jogviszonyukat – a 3.3. pontban foglaltak szerint

the General Terms and Business, may terminate the legal

– a módosított Üzletszabályzat közzétételétől számított 15

relationship with immediate effect upon written notice

(tizenöt) napon belül közölt írásbeli felmondó nyilatkozat

delivered to the Company within 15 (fifteen) days from the

útján jogosultak azonnali hatállyal felmondani és így

publication of the amended General Terms and Business.

megszüntetni. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló

Provided that the Client does not submit such a written

határidő alatt nem nyújt be ilyen írásbeli nyilatkozatot

statement (i.e. notice of termination) within the time limit

(felmondást), a módosított Üzletszabályzat az Ügyféllel

given, the amended General Terms of Business shall take

szemben a fent jelzett napon hatályba lép.

effect.

***

***

Az Üzletszabályzat 2021. március 31. napjától hatályos The consolidated text of the General Terms of Business
szövege a módosításokkal egységes szerkezetben 2021. effective as of 31 March, 2021 may be available as of 31
március 31. napjától az alábbi linkeken keresztül érhető el:

https://www.ebrokerhaz.hu/hu/rolunk/jogi-dokumentacio

March, 2021 on the following websites:

https://www.ebrokerhaz.hu/hu/rolunk/jogi-dokumentacio

Noha a fent rögzítettek szerint a Társaság az egyoldalú Although, as set forth above, the Company exercises its
módosítás

jogát

gyakorolja,

ezúton

tájékoztatja right of unilateral modification, the Company hereby

ugyanakkor Ügyfeleit, hogy a módosítások – ide nem értve informs the Clients that the amendments do not differ
a külön tájékoztatás szerinti módosításokat – nem from the previously applied contractual practice or from
jelentenek sem a jogszabályoktól, sem a korábbi the laws, and Clients may raise, either in writing or orally,
szerződéses gyakorlattól történő eltérést, és a módosítással their questions regarding the provisions affected by the
érintett rendelkezésekkel kapcsolatban kérdéseiket a amendments before the entry into force thereof;
módosítás hatálybalépéséig akár írásban akár szóban furthermore, the Company will continue to answer any
feltehetik,

a

Társaság

ugyanakkor

a

módosítások questions that may arise after the amendments enter into

hatálybalépését követően is megválaszolja esetlegesen force.
felmerülő kérdéseiket.
Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén általános Should you have any questions, please contact us via our
elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre.

communication channels.

Budapest, 2021. március 31.

Budapest, 31 March 2021
eBrókerház Zrt.

eBrókerház Zrt.

