HIRDETMÉNY
a jogszabályokban előírt, az ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek nyújtandó információk közlésének
formájáról és módjáról
Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely és
kapcsolattartási cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., a továbbiakban: Társaság) az ügyfeleknek és a
potenciális ügyfeleknek a Bszt.1, valamint az egyéb releváns jogszabályok2 alapján nyújtandó információk
közlésére vonatkozó az alábbiak szerint tájékoztatja a lakossági ügyfeleket vagy potenciális lakossági
ügyfeleket.
A Társaság tájékoztatja a lakossági ügyfeleket vagy potenciális lakossági ügyfeleket, hogy lehetőségük van
papíron megkapni a Bszt.-ben előírt valamennyi, az ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek
nyújtandó információt. Papír alapú tájékoztatásra vonatkozó kérés hiányában a Társaság valamennyi,
az ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek nyújtandó információt elektronikus formátumban adja át,
az alábbiak szerint.
Az elektronikus formátum – a (potenciális) ügyfél beleegyezése esetén – a szerződéskötést megelőző
tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában a Társaság által üzemeltett https://tradegm.eu/hu/jogidokumentumok/ weboldalon történő közzétételt jelenti. A Társaság – a (potenciális) ügyfél beleegyezése
esetén – e weboldal segítségével – nem személyesen a(z) (potenciális) ügyfélnek szóló módon – tájékoztatja
(potenciális) ügyfeleit a Társaságról és az ügyfeleknek és potenciális ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásairól, a
befektetési szolgáltatások vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló megállapodások feltételeiről, a
Társaság által nyújtott befektetési szolgáltatások tárgyát képező pénzügyi eszközökre vonatkozó
információkról, a(z) (potenciális) ügyfél pénzügyi eszközeinek vagy pénzeszközeinek védelmével kapcsolatos
információkról, a nyújtott befektetési szolgáltatásokkal összefüggő költségekről és kapcsolódó díjakról,
továbbá a végrehajtási politikájának részleteiről. E tájékoztatások a hivatkozott honlapon minden esetben
naprakészek és folyamatosan hozzáférhetők.
A szerződéskötést követően, a szerződéses jogviszony fennállása alatt nyújtandó információk esetében
az elektronikus formátum az információknak a Társaság által az ügyfelek számára elérhetővé tett, a
befektetési szolgáltatások nyújtására szolgáló elektronikus kereskedési platformon történő
rendelkezésre bocsátást jelenti, így a Társaság e rendszeren keresztül küldi meg az ügyfelek részére az egyes
visszaigazolásokat (különösen a megbízások végrehajtására vonatkozóan) és jelentéseket (különösen a
pénzeszközökre és a pénzügyi eszközökre vonatkozó kimutatásokat, beleértve valamennyi számlakivonatot
is).
A Társaság ugyancsak tájékoztatja a lakossági ügyfeleket vagy potenciális lakossági ügyfeleket, hogy a
lakossági csomagtermékek esetében – a Társaság esetében jelen tájékoztatás közzétételekor a CFDtermékek esetében – rendelkezésre bocsátandó ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok
(PRIIPS KID) vonatkozásában választhatnak a papíron és a honlapon keresztül történő
információközlés között. Amennyiben az ügyfél kifejezetten ez utóbbi választja, úgy a Társaság
https://tradegm.eu/hu/jogi-dokumentumok/ weboldalon keresztül bocsátja rendelkezésre a kiemelt
információkat tartalmazó dokumentumokat. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a
hivatkozott honlapon mindenkori elérhető, onnan letölthető és tartós adathordozón tárolható.
eBrókerház Zrt.
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A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvény
2
A 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az
irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság 2016. április 25-i (EU) 2017/565
felhatalmazáson alapuló rendelete.
A lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó
dokumentumokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2014. november 26-i 1286/2014/EU rendelete.
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
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