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Ez a dokumentum az Ügyfél és a TeleTrade-DJ International Consulting Kft. (A továbbiakban: 

Társaság) közötti, a harmadik fél által szolgáltatott jelek („TeleTrade Invest”) nyújtására, 

használatára és / vagy másolására vonatkozó feltételeket határozza meg. Az Ügyfelek tudomásul 

veszik, hogy elolvasták, megértették és teljes mértékben egyetértenek a jelen Általános Szerződési 

Feltételekkel. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem ért egyet a jelen Feltételekkel, nem 

használhatják a TeleTrade Invest szolgáltatást. 

 

Az itt felsorolt összes nagybetűs kifejezést és / vagy szavakat az alábbiakban meghatározottaktól 

eltérő módon kell értelmezni, és az Ügyfélszerződés Fogalommeghatározási szakaszának (1) 

bekezdésében megadott és ennek megfelelő jelentéssel. 

 

„Elszámolási időszak” olyan időszakot jelent (a befektető és a kereskedő közötti együttműködés 

megkezdése óta, vagy a befektető és egy kereskedő közötti korábbi elszámolás óta, attól függően, 

hogy melyikre került később sor), amely után egy befektető és egy kereskedő közötti elszámolás 

folyik. 

 

„Replikációs arány” a kereskedő számláról a befektetőszámlára történő átmásolási műveletek 

arányát jelenti, amelyet a befektető a befektetői számlával a kereskedői számlára történő 

kapcsolása során állapít meg.  

 

„Jutalék visszatérítés a befektetőhöz”: a Kereskedő Számlájáról az elszámolási eljárás során 

előzetesen felszámított Kereskedői jutalék teljes vagy részleges visszatérítése a Kereskedő 

Jutalékának teljes számviteli időszakára vonatkozó újraszámítása következtében . 

 

„Befektetői számla”: a TeleTrade Invest-ben a „Befektetői státusz” alatt használt kereskedési 

számla.  

 

„Befektetői státusz”: a TeleTrade Invest szolgáltatás keretében regisztrált kereskedési számla 

állapota, amelyhez a kereskedési számlákról kereskedési tranzakciót lehet másolni.  

 

„Befektető”: a vállalat ügyfele, aki a TeleTrade Invest szolgáltatás keretében befektetési számla 

alatt kereskedési számlát regisztrált.  

 

 „Kereskedési jelzések szolgáltatója”: olyan kereskedési számla, amelyből a kereskedési 

tranzakciókat másolják más kereskedési számlákról, amelyek kereskedési számlához 

kapcsolódnak a TeleTrade Invest szolgáltatáson keresztül.  

 

A „nyilvános kereskedői számla” olyan kereskedői számla, amely a Kereskedők rangsorában 

jelenik meg, és a vállalat összes ügyfele számára elérhető a TeleTrade honlapján.  

 

„Kereskedési tranzakciók replikálása”: kereskedési tranzakciók másolása egy kereskedői 

számláról egy befektető kapcsolódó kereskedési számlájára történik.  

 

„Elszámolás”: a Kereskedő Jutalék összegének újbóli kiszámítása és elosztása a Befektetői 

számla és a Kereskedői számla között.  
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A „TeleTrade Invest” a TeleTrade által nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi a 

Befektetőszámlákkal rendelkező Ügyfelek számára, hogy kereskedési tranzakciókat másoljanak 

Kereskedői számlákról, amelyek Kereskedési tranzakciók szolgáltatóként működnek, és ilyen 

ügyleteket hajtanak végre a Befektetői számlákon.  

 

A „Kereskedői számla” olyan kereskedési számla, amely a „Kereskedő” státuszt tartalmazza.  

 

„Kereskedő státusz”: a TeleTrade Invest szolgáltatás keretében regisztrált kereskedési számla 

állapota, amely lehetővé teszi a befektetési számlák kereskedési jelek szolgáltatójának.  

 

A „Kereskedő Jutalék” a Kereskedő által a Kereskedői Számla regisztrálása során meghatározott 

jutalék, amely szerint a Kereskedő és a Befektetők közötti elszámolást, valamint a jutalékot a 

nyereséges kereskedések után kiszámítják.  

 

A „Kereskedő szerződés száma” olyan egyedi, személyre szabott kódot jelent, amely azonosítja 

a kereskedőt a TeleTrade Invest szolgáltatáson belül.  

 

A „Kereskedő jutalma” a Kereskedő Jutalékának olyan része, amelyet az elszámolási eljárás 

során a Kereskedői számlára utalnak.  

 

„Kereskedő”: olyan személy, aki a TeleTrade szolgáltatás keretében kereskedési számlát 

regisztrált, hogy a Kereskedési Jelek Szolgáltatója legyen.  

 

1. Általános szempontok 
 

1.1 A TeleTrade Invest a TeleTrade által nyújtott szolgáltatás, amelyben minden tevékenységet a 

felek között tartanak, akiket a Kereskedői számlák tulajdonosai (továbbiakban: Kereskedők) 

és a tulajdonosok között kell besorolni. Befektetési számlák (a továbbiakban: „Befektetők”). 

1.2 A TeleTrade Invest használatával a Befektetők tudomásul veszik és felhatalmazzák a 

TeleTrade-et arra, hogy egy vagy több Kereskedő tranzakcióit másolja a számlájukra. A jelen 

Feltételek szerint a Kereskedők engedélyezik és felhatalmazzák a TeleTrade-et arra, hogy 

honlapján bemutassa kereskedelmi eredményeit (és egyéb releváns információkat), és 

lehetővé tegye a Befektetők számára, hogy ezeket a kereskedelmi jelzéseket használják és / 

vagy másolják, és az ilyen ügyletek után befektessenek. A Befektető befektetési számlájára 

másolt sikeres tranzakcióért a Kereskedőnek a kereskedői jutalékával fizetendő. 

1.3 A kétségek elkerülése érdekében a kereskedői számlák csak a befektetési számlákkal 

kapcsolatos kereskedelmi jelek szolgáltatóként szolgálnak. A kereskedők nem férnek hozzá, 

és nem vesznek részt a befektetők vagyonkezelésében. A Szolgáltatás keretein belül csak a 

Befektetők jogosultak és engedhetik meg, hogy kereskedői számlájukat Befektetői Fiókként 

regisztrálják, kereskedői számlájuk törlését, a kereskedői fiókhoz való csatlakozást, a másolt 

ügyletek és megrendelések egyéni kezelését, valamint a nem kereskedési műveletek 

végrehajtását. befizetést / kifizetést a kereskedési számlájukon. 

 

1.4 A TeleTrade felelős a kereskedői számlák és a befektetői számlák közötti minden számításért 

és elszámolásért, a kereskedői jutalmak minden típusának feldolgozásáért és terjesztéséért, 
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valamint a Jutalék visszatérítése a befektetőknek. A Társaság felelős a kereskedési jelek 

érvényesítéséért és irányításáért is. Ha a Társaság a Kereskedelmi Jelet megkapja, a Társaság 

jóváhagyja és megerősíti, hogy az összhangban van-e a Befektető fiókjával és preferenciáival 

a TeleTrade Invest szolgáltatás keretében, és átadja a Kereskedési Jelet a végrehajtáshoz. 

 
2. Kereskedői számla 

 

2.1 Egy új vagy meglévő kereskedési számla regisztrálható az Ügyfél bejelentkezési oldalán 

belül, feltéve, hogy ebben a kereskedési számlában nincsenek nyitott pozíciók. Kereskedelmi 

számla kereskedői számlára történő regisztrálásakor a Kereskedő tevékenységében eljáró 

Ügyfélnek meg kell határoznia a Kereskedő Jutalék méretét, amely a Kereskedő mérlegelési 

jogkörén belül lesz, de a TeleTrade által a Kereskedői számlafeltételekben meghatározott 

határokon belül. A Kereskedő ezután a mérlegen belül megváltoztathatja a Kereskedő 

Bizottság méretét, az említett korlátokon belül, amennyiben az adott Kereskedői számlájához 

nincsenek befektetői számlák. Abban az esetben, ha a Kereskedői Fiókhoz befektetői számlák 

kapcsolódnak, a Kereskedő akkor jogosult egyoldalúan csökkenteni a Kereskedő Jutalékát, de 

nem növelheti azt. 

 

2.2 A Befektetők megóvása érdekében a TeleTrade bizonyos minimális összeget követelhet a 

Kereskedői számlán. A Kereskedői számla visszavonási kérelmét, amely a minimális szint alá 

tartozó saját források csökkenését eredményezi, a TeleTrade nem dolgozza fel, kivéve, ha a 

Kereskedői Állapot lemond. A Kereskedőként eljáró Ügyfél kifejezetten egyetért azzal, hogy 

a minimális összeg alatti egyenlegeket csak a Kereskedői számla bezárásakor lehet 

visszavonni Kereskedői számlájáról.  

 

2.3 A TeleTrade meghatározza a kereskedői fiókhoz rendelkezésre álló maximális tőkeáttételi 

szintet is. Egy meglévő kereskedési számla kereskedői számlára történő regisztrálásakor a 

TeleTrade automatikusan csökkenti az ilyen számlák tőkeáttételi beállítását a TeleTrade által 

a regisztrációkor engedélyezett maximális tőkeáttételi szintre. A TeleTrade időről időre 

felülvizsgálhatja a maximális tőkeáttételi szintet, csökkentheti a meglévő Kereskedői számlák 

maximális tőkeáttételét, miután értesítette az érintett Kereskedőket az ilyen csökkentésről, és 

az ilyen értesítés után ésszerű időtartamot hagy a Kereskedők számára, hogy ezzel csökkentse 

a Számláikban megnyitott pozíciók mennyiségét..  

 

2.4 A minimális pénzösszeg, a maximális tőkeáttételi szint, a rendelkezésre álló pénzügyi 

eszközök, a Kereskedő Bizottság minimális és maximális értéke, valamint a TeleTrade által a 

Kereskedői számlákra bevezetett kereskedési korlátozások megfelelően megjelennek a 

TeleTrade weboldalán felsorolt Kereskedelmi Fiókfeltételekben.  

 

2.5 A kereskedői számla nyilvántartásba vételének eredményeképpen a Kereskedői számla 

Kereskedő Szerződés számát és a Kereskedő profilját tartalmazó személyes oldalt kapja, 

amely tartalmazza a Kereskedő Jutalék által a Kereskedő Számla által meghatározott 

kulcsfontosságú kereskedési statisztikát. s) és a szabad szöveges információk, amelyeket a 

Kereskedő hajlandó kitölteni és látni a Befektetők számára. Ahhoz, hogy „Kereskedelmi 

számlának” minősüljön, a Kereskedői Fióknak rendelkeznie kell a Trader-profilban szereplő 

információkkal olyan releváns információkkal, mint például a Kereskedő által alkalmazott 
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kereskedési stratégia leírása, egy szakértői tanácsadó neve, az alkalmazott mutatók, a 

hitelesítő adatok stb., annak érdekében, hogy a befektetők ésszerű  döntést hozhassanak a 

kereskedői számlára vonatkozóan..  

 

2.6 Az alábbiak kifejezetten nem használhatók a Kereskedői profil leírásában: 

• bizonyos hozamok és garanciák ígéretei; 

• félrevezető információk, mint például a kormányzati szervekre, hitelesítő adatokra, címekre, 

díjakra, ajánlásokra stb. Nem releváns hivatkozások, amelyek ésszerűen elvárják, hogy 

elhomályosítsák a befektető döntését; 

• a harmadik fél vállalatai és szolgáltatásai közvetlen vagy közvetett támogatása; 

• a Szolgáltatóhoz nem kapcsolódó Kereskedelmi ajánlatok közvetlen vagy közvetett 

promóciója; 

• rossz nyelv használata; 

• sértő nyelv bármilyen formában, beleértve, de nem kizárólag, a legyengítő hivatkozásokat a 

társadalmi, faji, nemzeti, nyelvi vagy vallási különbségekre vagy problémákra. 

2.7 A TeleTrade fenntartja magának a jogot, hogy a Kereskedő Profil bármely részét módosítsa, 

amely nem felel meg a fentieknek, és megváltoztathatja bármelyik Kereskedő álnevét, saját 

belátása szerint, egyoldalúan, anélkül, hogy az érintett Kereskedőnek bármilyen okot kellene 

megadnia. 

2.8 A Kereskedői számla bezárásához az Ügyfél köteles az Ügyfél bejelentkezésén keresztül 

kérelmet benyújtani. Ilyen kérés esetén minden kereskedési pozíciót le kell zárni, és az összes 

függőben lévő megbízást el kell távolítani a kereskedői számláról. A kereskedői számla 

fennmaradó egyenlegét a kereskedő a záróeljárások befejezése után visszavonhatja. 

 

2.9 A kereskedői számla bezárása automatikus kapcsolattartás a hozzá kapcsolódó befektetői 

számlákhoz, a kereskedői számla letiltása a befektetői számlákhoz való kapcsolódás és a 

kereskedői számla kereskedési tranzakciók végrehajtásától való letiltása. Emellett a 

Kereskedői számla lezárása eltávolítja a Fiókot a Kereskedők ranglistájáról.  

 
3. Befektetői számla 

 

3.1 A kereskedési számla az Ügyfél személyes oldalán keresztül regisztrálható Befektetői 

Számlán, feltéve, hogy nincs nyitott pozíció. Egy befektetői számla egyidejűleg csak egy 

kereskedői számlával működhet. A Befektetői számla kereskedői számlára történő 

csatlakoztatása csak egy fióktípuson (vagy kereskedelmi feltételek szerint azonos 

fióktípusokon) érhető el. 

3.2 A Befektető az Ügyfél fiókon keresztül csatlakozik a Kereskedői számlához azáltal, hogy 

megadja a Kereskedő Szerződésszámának kódját, amelyhez a Befektető hajlandó csatlakozni 

fiókjához. A Befektetői számla kereskedői számlára történő csatlakoztatásának folyamata 

során a Befektető bemutatja az alkalmazandó Kereskedői Bizottságot, amelyhez a 

Befektetőnek kifejezetten meg kell egyeznie az ilyen Bizottság összegével, hogy képes legyen 

folytatni a kapcsolatot. 

 



 

© 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd.         6 
 

3.3 A TeleTrade-nek joga van a Befektetői Számla Befektetői Státuszának automatikus 

visszavonására többszörös meghibásodási kísérlet esetén, ha a Befektetői Számlán a 

kereskedési tranzakciót nem sikerült a Befektetői Számla elégtelensége miatt feltüntetni, 

feltéve, hogy az ilyen Befektetői Számla nem nyitott pozíciókkal rendelkeznek.  

 

4. Tranzakciók másolása 
 

4.1 A kereskedési tranzakció másolása a kereskedési számlákról a kapcsolt befektetői számlára 

történő kereskedési műveletek arányos másolását jelenti, figyelembe véve a befektető által a 

kereskedői számlára történő csatlakozáskor beállított másolási arányt. Az újonnan 

csatlakozott befektetői számlák esetében a másolás csak azokat a kereskedési megbízásokat 

foglalja magában, amelyeket a kereskedői számlán végrehajtottak a befektetői számlával való 

kapcsolat létrehozása után. A Kereskedői számla nyitott pozíciói és függőben lévő megbízásai 

nem kerülnek a befektetői számlára a befektetői számla kereskedői számlához való 

csatlakozásának időpontjában, kivéve, ha a befektető kifejezetten úgy dönt, hogy a kereskedő 

összes nyitott pozícióját másolja a fiókjába. ekkor a piaci árak alapján kerül sor. Abban az 

esetben, ha az adott pénzügyi instrumentum piacát a korábban megnyitott pozíciók 

másolásának időpontjában zárják le, akkor a befektetési számla megfelelő pozíciójának 

megnyitására szolgáló függőben lévő megbízás jön létre. Az ilyen függőben lévő megbízást 

akkor fogják végrehajtani, ha a piacon a megfelelő pénzügyi eszközzel kereskednek.  

 

4.2 A másolás alapértelmezett értéke 100%. A Befektetői számla kereskedői számlára történő 

csatlakoztatása során a Befektető megváltoztathatja a másolási arányt az alapértelmezett 

értékről. A TeleTrade fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozza a 

másolás arány értékének befektető általi megváltoztatásának lehetőségét.  

 

4.3 A Befektetői számlán a másolt tranzakciók mennyiségének kiszámításának képlete a 

következő : 

𝑉𝐶𝑎𝑙𝑐 =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖𝑛𝑣

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟
× 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟  

ahol: 

𝑉𝐶𝑎𝑙𝑐  – egy kereskedési tranzakció számított volumene a befektetői számlára. Ha a 

másolt kereskedés számított mennyisége kevesebb, mint 0.01 lot, akkor 𝑉𝐶𝑎𝑙𝑐  = 0.01; 

𝑉𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟  – az eredeti kereskedési tranzakció mennyisége a kereskedői számlán; 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖𝑛𝑣 – a befektetési számla saját tőkéjének összege a kereskedési tranzakció másolása 

pillanatában; 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟– a kereskedői számla saját tőkéjének összege a kereskedési tranzakció 

replikálása pillanatában. 

𝑉𝑖𝑛𝑣 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜(%) × 𝑉𝐶𝑎𝑙𝑐 
ahol: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜(%) –  Másolás aránya; 
𝑉𝐼𝑛𝑣  –  a befektetési számla másolt ügyletének volumene . 
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4.4 A fenti képlet szerint számított másolt kereskedelmi tranzakció mennyisége két tizedesjegyre 

van kerekítve. Ha a Befektetési Számla saját tőkéjének összege nem teszi lehetővé a 

kereskedési tranzakció teljes másolását, akkor a másolt megbízás mennyisége a befektetési 

számla rendelkezésre álló tőkéjének megfelelően csökken, így a kereskedési tranzakció 

végrehajtható . A Befektetői Számla negatív saját tőkéje esetén nem történik tranzakció, de a 

Befektetői számla továbbra is kapcsolódik a Kereskedői számlához. 

 

4.5 Ha a Kereskedő kereskedési tranzakciókat hajt végre, akkor a Kereskedő kereskedési 

platformjához értesítést küld az összes kapcsolódó megbízásról az összes kapcsolódó 

befektetői számlán. A kapcsolt befektetési számlák mindegyike értesítést küld a kereskedési 

platformjaiknak egy ismételt kereskedési tranzakció végrehajtásáról. A befektetési számla 

másolt megrendelései tartalmazzák a megjegyzést, amely tartalmazza a származási szerződő 

szerződés számát és a tranzakció azonosító számát.  

 

4.6 Every replicated trading order in an Investment Account remains linked to a corresponding 

order in the Trader Account, and reflects any changes effected to the latter by the respective 

Trader, unless an Investor intervenes to amend any of the parameters of the replicated order. 

Any change to any of the parameters of a replicated order by an Investor results in automatic 

disconnection of this order from the Trader Account, so that said order is no longer affected 

by Trader’s actions. The Trader and Investor are sent respective notices to their trading 

platforms in case of any such disconnections. Investor assumes full responsibility for 

managing (i.e. amending, monitoring, closing, etc.) all and any disconnected orders. 

 

4.7 Ha egy befektető úgy dönt, hogy megszünteti a kapcsolatot egy kereskedői számlával, a 

befektető számlán lévő összes ismétlődő nyitott pozíció és függőben lévő megbízás 

megszakad, és azokat kizárólag a befektető kezeli. Mind a Kereskedő, mind a Befektető 

értesítéseket küld a kereskedési platformjaiknak. A TeleTrade nem tudja visszaállítani a 

lekapcsolt megbízások vagy tranzakciók másolását.  

 
5. Kereskedők jutaléka 
 

5.1 A Befektetői Számla minden egyes zárt, nyereséges kereskedelme esetén a kapcsolt 

kereskedői számlán a tranzakciók másolásából eredő jutalékot a Befektetői számla terheli a 

Trader számla javára.:  

 

 

where: 

 – jutalék összege; 

 – a lezárt kereskedelemből származó nyereség; 

– Kereskedő Jutalék által a Kereskedő által meghatározott és a Befektető 

által elfogadott árfolyam. 
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5.2 A kereskedés jutalékát az adott kereskedelem pénzügyi eredménye alapján számítják ki, 

függetlenül attól, hogy a kereskedés a kereskedő vagy egy befektető kereskedelmi jelzését 

követően a replikációs mechanizmuson belül lezárult-e. A jutalékot a Befektetői Számla 

ellenében egy egyenleges tranzakcióval terhelik, amely a következőt tartalmazza: „cmsn lock 

for rep. #Investor rendelési jegy ”. A Befektetői számlákból felszámított jutalékot a TeleTrade 

a következő elszámolási napig, a kereskedői számla feltételeinek megfelelően tartja, és azt 

követően az adott kereskedői számlára jóváírja. Az elszámolás a befektetői számla és a 

kereskedői számla között történik az utolsó számviteli időszakban, vagy azon időszakra, 

amikor a befektetői számla a kereskedői számlához kapcsolódik.. 

 

5.3 A befektetői számla és a kereskedői számla közötti elszámolás csak abban az esetben történik, 

ha az elszámolás napjától és időpontjától kezdve a megfelelő kereskedői számláról másolt 

összes pozíció zárva van a befektetői számlán. Abban az esetben, ha az elszámolási napon 

bármelyik ismételt pozíció nyitva marad a Befektetői számlán, az elszámolást a következő 

elszámolási napra halasztják. Abban az esetben, ha a Befektetői számla leválasztásra kerül a 

Kereskedői számláról, az elszámolás csak azután történik, hogy az összes pozíció zárva van a 

Befektetői számlán.   

 

5.4 A számviteli időszakban felszámított jutalék elosztása a befektetői számláktól a kapcsolt 

kereskedői számlához az alábbi képletek szerint történik:  

 

a) Ha a kereskedői számláról a számviteli időszak során megismételt kereskedési műveletek 

eredményezték a befektetői számla eredményét :  

 

 
ahol: 

– a kereskedő jutalma; 

 – a befektetői számlára visszafizetett jutalékok összege; 

 –  a Befektetői Számláról a számviteli időszak alatt felszámított összes 

jutalék összege ; 

– a Befektetési számlán a másolt kereskedési műveletek végrehajtásából 

származó nyereség összege; 

– a Kereskedő által meghatározott jutalék.  

 

b) Ha a kereskedői számláról a számolási időszak során megismételt kereskedelmi műveletek 

veszteséget okoztak a befektetői számlán, akkor a befektetői számláról a számviteli időszak 

során felszámított valamennyi jutalékot visszafizetik a befektetői számlára:  
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5.5 A befektetési számlákra jutó jutalékok egyenleges tranzakcióval kerülnek végrehajtásra, a 

következőképpen: „cmsn visszatérítés a Trader számlájáról”. A Kereskedő jutaléka, beleértve 

a TeleTrade jutalékát, a kereskedői számlára egy egyenleg tranzakción keresztül történik, a 

következő megjegyzésekkel: „cmsn a befektető számlájáról”. A Kereskedő jutalma összegét 

a Szolgáltató által a Szolgáltatás igénybevételéért felszámított díj ellenében kiszámítják. A 

TeleTrade Jutalékának összegét a TeleTrade határozza meg, és a TeleTrade honlapján 

közzétett Trader Account feltételekben megfelelően közzéteszi. 

 

5.6 A Kereskedő vagy Befektető tevékenységében eljáró Ügyfél ezennel kifejezetten 

felhatalmazza és utasítja a TeleTrade-et, hogy az alábbi, a fenti szabályoknak megfelelően 

kiszámított sikeres tranzakciók után fizetendő jutalékot teljesítse.: 

 

• A befektető számlájáról, a kereskedő javára terhelje meg az alkalmazandó jutalék 

összegét; 

•A jutalékösszeg egy részét a Kereskedő számlájára kell jóváírni (kivéve a Társaság 

díjait a szolgáltatásért és a Kereskedő a Befektető által e szolgáltatás keretében 

nyújtott megbízások végrehajtásáért). 

 

6.  Kereskedő és befektető kötelezettségei és felelőssége 
 

6.1 Mind a Kereskedő, mind a Befektető tevékenységében az ügyfelek kötelesek betartani a 

lakóhely szerinti ország pénznemének, adózási és egyéb törvényeinek rendelkezéseit 

(beleértve, de nem kizárólag). Abban az esetben, ha a Kereskedő megsérti az ilyen törvények 

és rendelkezések valamelyikét, a Kereskedő köteles a vitákat megoldani, és harmadik fél 

igényeit / igényeit saját erőfeszítéseivel és saját költségén rendezni. 

 

6.2 A Kereskedő és a Befektető nem jogosult kötődő kapcsolatokat kötni a TeleTrade nevében, 

illetve nem hozhat létre vagy nem szándékozik kötelezettséget vállalni (többek között 

megállapodások, képviseletek stb.). 

 

6.3 A Kereskedő és a Befektető nem jogosult a Vállalat márkanevének és / vagy védjegyének 

használatára, valamint a Vállalat nevében bárki számára történő kifizetésre vagy juttatásra 

való ígérésre vagy garantálásra . 
 

6.4 A Kereskedő és a Befektető nem köteles harmadik személyeknek nyilvánosságra hozni az 

engedélyezési paraméterekkel védett bizalmas információkat (bejelentkezési név és jelszó a 

kereskedési platformhoz és / vagy az Ügyfél bejelentkezéshez), és köteles biztosítani az ilyen 

engedélyezési paraméterek megőrzését és titkosságát. A kereskedési platform és az Ügyfél 

bejelentkezés felhasználói nevének és jelszavának felhasználásával végzett minden 

tevékenységet az Ügyfél által végzettnek tekintik, akinek a bejelentkezési nevét és jelszavát a 

vállalat rögzíti..   

 

7. Veszteség kockázata 
 

7.1 A deviza („Forex”) társaságon keresztül történő kereskedés során bekövetkező veszteség 

kockázata jelentős lehet. Az Ügyfél egyetért és teljes mértékben megérti, hogy a Forex piacok 



 

© 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd.         10 
 

számos közvetlen és közvetett kockázatnak vannak kitéve, amit a TeleTrade nem tud 

ellenőrizni vagy befolyásolni.. 

 

7.2 Az Ügyfélnek ezért gondosan mérlegelnie kell, hogy az ilyen kereskedés a pénzügyi 

helyzetének, céljainak, tapasztalatának és a kockázatvállalási hajlandóságnak megfelelően 

alkalmas-e. Lehetőség van arra, hogy az Ügyfelek elveszítsék a befizetett vagy befektetett 

pénzeik egy részét vagy egészét, ezért az Ügyfélnek nem szabad olya tőkével spekulálni, hogy 

nem engedhetik meg maguknak elveszíteni.. 

 

7.3 Az Ügyfél megérti és egyetért azzal, hogy minden kereskedés, beleértve a TeleTrade Investet 

is, kizárólag a saját felelőssége, és hogy a TeleTrade nem tesz konkrét ajánlásokat, és nem ad 

tanácsot azoknak, amelyekre jogosultak. A múltbeli hozamok nem jelzik a jövőbeni 

eredményeket, beleértve a Kereskedők múltbeli megtérülését. A Társaság javasolja, hogy a 

kereskedés előtt független pénzügyi tanácsadást kérjenek, beleértve a TeleTrade Invest-en 

keresztül történő kereskedést is. 

 

7.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kereskedő tájékoztatása és / vagy kereskedési jelzése, 

vagy más módon, a Weboldalon közzétett, nem minősül személyes véleménynek, tanácsnak 

és / vagy kommentárnak. 

 

7.5 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kereskedési számlák kereskedői számláról történő 

másolása nem jelenti azt, hogy a kapcsolt befektetői számla teljesítménye nem egyezik meg 

az adott kereskedői számla teljesítményével, többek között az ügyletek végrehajtása miatt a 

Befektetői számla vagy a Kereskedői számla, a Befektetési számla önálló kereskedése vagy a 

másolt megbízások kézi kezelése, a Replikációs arány beállítása 100% -tól eltérő értéken stb.. 
 

7.6 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a következő kockázatokból eredő közvetlen veszteségek 

vagy elmaradt nyereségek miatt teljes felelősséget vállal az esetleges pénzügyi veszteségekért: 

• annak a kockázata, hogy a Kereskedő elveszíti az irányítást a Kereskedői számla felett; 

• annak a kockázata, hogy bármely harmadik fél hozzáférjen a Kereskedői számlához; 

• az előre nem látható késedelmek kockázata a pénzeszközök átutalása között a számlák 

között, vagy a betét / visszavonási kérelmek időszerű végrehajtása, vagy a befektetői 

számla lezárása / felszámolása; 

• a Trader hibájának kockázata 

• a kereskedői számla lezárásából adódó tranzakciók feloldásának kockázata. 

 

8. A felelősség korlátozása a kereskedő kereskedelmi jelzéseivel 
kapcsolatban 

 

8.1 Az Ügyfél, aki Befektetőként jár el, megérti és elfogadja, hogy a TeleTrade nem vállal 

felelősséget semmilyen hiányosságért, kereskedési rendszer hibáért, feltöltési vagy 

számlázási hibáért, hibás bemutatásáért, vagy a Kereskedő cselekménye vagy mulasztása 

miatt közvetlenül vagy közvetve előforduló hibákért vagy amelyeket a Kereskedő Jel (ek) 

által vagy azzal kapcsolatban hoztak.. 
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8.2 A Társaság vállalja, hogy a lehető legteljesebb mértékben és mindig a „Legjobb Végrehajtási 

Politikájának” megfelelően biztosítja a következőket : 

• Számításainak pontossága 

• Megbízások továbbítása és végrehajtása 

• A kereskedő által továbbított jelek pontossága 

 

Ennek során a TeleTrade naprakész technológiát tart fenn annak érdekében, hogy csökkentse 

az esetleges késedelmeket vagy műszaki hibákat az ellenőrzése során, függetlenül a 

szélsőséges piaci helyzettől vagy az alábbi bekezdés szerinti alkalmazandó mentességtől.. 

 

8.3 Ezen túlmenően a TeleTrade gondoskodik arról, hogy minden ügyfelet, beleértve a 

Kereskedőket is, megfelelően értékeljék a Társaság operatív Ügyfélszerződése, a Pénzmosás 

és az Ügyfélosztályozási irányelvek szerint. Minden Ügyfél profilját az ügyfél tudása és a 

befektetési terület tapasztalatai alapján is értékelik annak érdekében, hogy felmérjék az Ügyfél 

használatához kapcsolódó szolgáltatások alkalmasságát. Ez az értékelés az Operatív 

Ügyfélszerződésben leírtak szerint történik. 

 
9. Lemondás 
 

9.1 Mindent megtettek annak érdekében, hogy a honlapon található információk pontosak és 

teljesek legyenek, de sem a TeleTrade, sem annak tisztviselői, vezetői, alkalmazottai vagy 

ügynökei semmilyen felelősséggel nem tartoznak semmilyen veszteségért, kárért, költségért 

vagy kiadásért (beleértve: de nem kizárólagosan a nyereség elvesztése, a felhasználás 

elvesztése, közvetlen, közvetett, véletlen vagy következményes károk), amelyek az 

információ hibáinak, mulasztásainak vagy megváltoztatásainak következményei. A Weboldal 

használatával az Ügyfelek kifejezetten megtartják a TeleTrade-et ártalmatlanul, és 

lemondanak a Weboldalon található információk és statisztikák bármelyikének hiányos vagy 

pontatlan eredményeképpen felmerülő vagy esetlegesen fennálló igényektől.. 

 

9.2 Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy befektetői számlájuk bármely kereskedői számlára 

történő összekapcsolására vonatkozó döntés saját belátása szerint történik, és nincs garancia 

arra, hogy a Kereskedő jelei vagy a Weboldalon közzétett információk használata a befektető 

számára nyereséget eredményez, Ezek jelentős veszteségeket okozhatnak, és az Ügyfelek 

megértik, hogy a TeleTrade nem vállal felelősséget semmilyen ilyen veszteségért, kárért, 

költségért vagy kiadásért (beleértve, de nem kizárólagosan a nyereségvesztést, a 

használatveszteséget, a közvetlen költségveszteséget) , közvetett, véletlen vagy 

következményes károk). 

 

9.3 Mivel a TeleTrade nem irányítja a jelerőt, az interneten keresztül történő fogadása vagy 

útválasztása, az Ügyfél hardverének vagy szoftverének konfigurálása, illetve 

internetkapcsolatuk megbízhatósága nem tartja felelősnek a vállalatot és az Ügyfelek 

egyetértenek abban, hogy kizárólagosan ők felelősek az ilyen hibákért , beleértve a 

kommunikációs hibákat, a megszakításokat, a torzulásokat és a kereskedelem késedelmét. 

 

9.4 A TeleTrade nem felel semmilyen személynek a piaci feltételek miatt bekövetkezett 

veszteségekért, károkért, költségekért vagy kiadásokért (beleértve a nyereségvesztést, a 
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használatvesztést, a közvetlen, közvetett, véletlen vagy következményes károkat). vagy 

szoftverhibákat. 

 

9.5 A TeleTrade nem vállal felelősséget semmilyen Ügyfélnek az esetleges veszteségekért, 

károkért, költségekért vagy kiadásokért (beleértve, de nem kizárólag, a nyereségvesztést, a 

használatveszteséget, a közvetlen, közvetett, véletlen vagy következményes károkat), 

amelyek a következők használatából erednek: kézi hordozható eszköz, például iPhone vagy 

Blackberries vagy iPad vagy tablet, mivel ezek a vezeték nélküli kapcsolattartástól függenek, 

és a 3G, WiFi és / vagy GPRS hálózatok korlátozásai, amelyek nem teszik lehetővé a 

TeleTrade számára, hogy ugyanazokat a funkciókat és / vagy a működési sebességet 

biztosítsa, mint amikor a vállalat platformjához csatlakozik egy földhöz csatlakoztatott 

számítógépen. 

 

9.6 A vállalat nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, ha a kereskedési platform és / vagy 

az Ügyfél bejelentkezés engedélyezése nem engedélyezett a harmadik fél számára. .  

 

10. Fenntartások 
 

10.1 A TeleTrade fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozza a szolgáltatás 

igénybevételét és / vagy megtagadja a kereskedők rangsorolási táblázatának a 

www.teletrade.eu weboldalon található kereskedőinek hozzáadását vagy eltávolítását, és / 

vagy korlátozhatja a befektetők számát. Azok a fiókok, amelyek egy kereskedői fiókhoz 

kapcsolódnak, és / vagy korlátozhatják vagy eltávolíthatják bizonyos esetekben a befektetési 

számlák összekapcsolását bármely adott kereskedői fiókkal. 

 

10.2 A TeleTrade fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint meghatározza az 

Ügyfélnek a Kereskedő rangsorba történő felvételének feltételeit, amely megtalálható a 

Társaság honlapján www.teletrade.eu. A feltételek magukban foglalhatják a kereskedelmi 

hozamra, a kereskedési időszakra és a TeleTrade által relevánsnak tartott egyéb tényezőkre 

vonatkozó kritériumokat. A feltételek bármikor módosíthatók a TeleTrade saját belátása 

szerint, és a honlapon kerülnek közzétételre.  

 

10.3 A TeleTrade a kereskedési eredményeket, bármely más teljesítményadatot, számla- és 

szerződésszámot, valamint az Ügyfelek szándékosan megadott reklám- és reklámcélú 

személyes adatait felhasználhatja. 
 

10.4 A TeleTrade bármely Kereskedői Jutalékot, elszámolást vagy kereskedői számla 

nyilvántartásba vételét visszatarthatja vagy törölheti abban az esetben, ha a Kereskedő törli a 

Kereskedői Fiókállapotát, vagy a Kereskedő kereskedése olyan cselekményeket foglal 

magában, amelyek nem jóhiszeműen és kizárólag a jutalék fogadására szolgálnak. 

 

10.5 A TeleTrade-nek joga van arra, hogy saját belátása szerint kizárja a Kereskedő bizonyos 

tranzakcióit Kereskedési Jelként való felhasználás céljából, és megakadályozza a Befektetők 

számlájára történő másolást abban az esetben, ha az ilyen tranzakciók tiltott kereskedelmi 

gyakorlatokból származnak (ahogyan azt az Ügyfélszerződés meghatározza) a Kereskedői 

fiókban. 
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10.6 A TeleTrade-nek joga van a Kereskedő számlákhoz való csatlakozás és / vagy Kereskedői 

számla bezárásának megakadályozására saját belátása szerint a következő esetekben:  

 

 

• a számla megtérülése az egymást követő 30 napos időszak alatt a -80% -os szint alatt 

van; 

• 90 egymást követő kereskedési napon nem történt kereskedelmi tevékenység; 

• a kereskedői számlán tiltott kereskedelmi gyakorlatot (az Ügyfélszerződésben 

meghatározottak szerint) észleltek; 

• a Kereskedő nem lépett fel a Társaság azon követelésére, hogy módosítsa a Kereskedő 

profiljában szereplő információkat, amelyeket a Társaság nem talált megfelelőnek; 

• a Kereskedő elmulasztotta a Társaság rendelkezésére bocsátani és / vagy ellenőrizni és / 

vagy frissíteni a KYC dokumentációját, amely az operatív megállapodás szerint szükséges; 

• a Társaságnak elegendő oka van arra, hogy úgy véli, hogy a Kereskedő elvesztette a 

kereskedői számla elérését vagy hajlandó bármelyik harmadik félnek átadni az ilyen 

ellenőrzést; 

• a Kereskedő megszegi a jelen Feltételek és az Operatív Megállapodás szerinti 

kötelezettségeit; 

• egyéb okok miatt, nem köteles előzetes bejelentést tenni, indokolni vagy tájékoztatni 

a lezárás okairól. 

 

11. Módosítás 
 

11.1 A TeleTrade fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Feltételeket azáltal, 

hogy előzetes értesítést ad az Ügyfélnek a különböző kommunikációs eszközökön keresztül, 

beleértve, de nem kizárólagosan a Weboldal / E-mail / Ügyfél bejelentkezési / Kereskedési 

Terminálját, amely tartalmazza a dátumot hogy a módosítások hatályba lépnek, és az Ügyfél 

által a Társaság által nyújtott Szolgáltatások elfogadásának folytatása az Ügyfél által 

elfogadott ilyen módosított feltételek elfogadásának minősül.. 

 

12. Jótállások, képviseletek és köszönetnyilvánítások 
 

12.1 A kereskedők vállalják, hogy engedélyezik a TeleTrade számára a kereskedési teljesítményük 

és eredményeik közzétételét, a felhasználói bejelentkezés és a szerződésszámlaszám 

közzétételére vonatkozó promóciós és / vagy reklámcélú adatok közzétételét, mint például a 

mesterkereskedők ranglistájába való felvételt. 

 

12.2 A befektetők tudomásul veszik, hogy nem minden tranzakciót lehet másolni a számlájukról 

egy kapcsolt befektetői számla segítségével .  

 

12.3 A Befektető vagy Kereskedő jogosultjaként eljáró ügyfél ezt garantálja : 

•  a TeleTrade Ügyfélként történő regisztrációja során az általuk nyújtott összes információ 

és dokumentum eredeti; 
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• teljes mértékben elolvasták a TeleTrade tevékenységét szabályozó valamennyi 

dokumentum tartalmát és feltételeit, és ezeknek a dokumentumoknak a hatálya és tárgya 

számukra egyértelmű;  

• teljes mértékben megértik tevékenységük vagy tétlenségük következményeit a jelen 

Szerződési Feltételek szerinti teljesítményük tekintetében;  

 

12.4 Az Ügyfél megerősíti, hogy rendszeresen hozzáfér az internethez, és elfogadja, hogy 

tájékoztatást kap, de nem korlátozó jelleggel, a TeleTrade Invest fiók beállításainak 

módosításáról szóló tájékoztatót, költségeket, jutalékokat, díjakat és kedvezményeket. 

 

12.5 Az Ügyfél vállalja, hogy teljes felelősséget vállal a TeleTrade által közzétett összes szükséges 

információ nyomon követéséért, valamint e-mail címének / faxszámának a Társaságon 

keresztül történő bejelentkezésén keresztül történő átvételéről. Amennyiben technikai vagy 

egyéb okokból nem érkezik meg ilyen információ, az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Társaság 

semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az ilyen értesítések Ügyfél általi nem 

időben történő beérkezéséért. 

 

12.6 A TeleTrade által az Ügyfél részére a fent felsorolt módszerek bármelyikével küldött értesítési 

üzeneteket, valamint az Ügyfél által a Társaság számára a kereskedési számlájuk 

megnyitásakor megadott adatokat az Ügyfél által kézbesített és az alábbi módon fogadottnak 

kell tekinteni:: 

• e-mail üzenetek - az elküldés után egy órán belül ;  

• Ügyfél bejelentkezési üzenete a kereskedési platformon belül - azonnal a küldés 

után ;  

• Telefonbeszélgetés - közvetlenül a beszélgetés befejezése után ; 

• Postai kommunikáció - a feladás után 7 (hét) naptári napon belül . 

 

12.7 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a TeleTrade-el folytatott telefonbeszélgetéseit a mágneses 

vagy elektronikus hordozón rögzítik. Ezeket a nyilvántartásokat a Társaság tulajdonának kell 

tekinteni, és az Ügyfél utasításainak bizonyítékaként szolgálhatnak.  

 

Ezek a Feltételek alkalmazandók, mivel közzétételre kerülnek a Weboldalon és / vagy az Ügyfél 

bejelentkezési oldalán, és mindaddig hatályban maradnak, amíg egy újabb verzió nem jelenik 

meg. A Feltételek változata mindig elérhető a www.teletrade.eu weboldalon. 


