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BATS 

Előfizetés kezdete:  

Szint:  

Havi díj:  

 

 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK PIACI ADATOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL 

A BATS СHI-Х Europe VONATKOZÁSÁBAN  

 

A jelen Szerződéses Feltételek alapján az alulírott Előfizető jogosult valós idejű piaci 
adatokat kapni (“Piaci adatok”) a BATS Chi-X Europe (“BATS”) vonatkozásában. 

Jelen megállapodás az alábbi felek között jött létre: 

Kereskedő 

Saxo Bank A/S és cégcsoportja  

és az  

Előfizető 

Előfizető teljes neve:  

Előfizető felhasználói 

azonosítója: [felhasználói azonosító] 

Előfizető utcaneve és 

házszáma: 
 

Előfizető irányítószáma:  

Előfizető települése:  

Előfizető országa:  

Előfizető foglalkozása 

(ideértve a háztartásbelit, 

diákot, nyugdíjast, stb.): 

 

Előfizető munkáltatójának 

(munkáltatóinak) neve: 
 

Előfizető munkáltatójának 

(munkáltatóinak) címe: 
 

Előfizető munkakörének 

megnevezése(i) és/vagy 

beosztása(i):  

 

Előfizető munkaköre 

(leírás): 
 

 

 

Fontos: Az Előfizető a fenti adatok hitelességéért és pontosságáért teljes körűen felel. 

Amennyiben a Kereskedő észleli, hogy az Előfizető pontatlan vagy elégtelen információt 
adott meg, úgy a Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy felszámítsa azokat az 
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alkalmazandó díjakat, valamint a kamatot, amelyek az Előfizető által megadott pontatlan 
vagy elégtelen információk eredményeképp merültek fel a Kereskedőnél.  

Az Előfizető hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Kereskedő az Előfizető személyes adatait tárolja és 

azokat a tőzsdével (vagy a tőzsde képviselőjével, mint például a könyvvizsgáló) közölje abból a célból, 

hogy igazolja, hogy az előfizetés megfelel a tőzsde előfizetői szabályzatának, továbbá az Előfizető 

ezúton lemond minden, a helyi jog szerinti adatvédelmi jogáról.  

A Piaci adatok, amelyekre elő kíván fizetni: BATS Stocks & CFDs 1. szint 

Az Előfizető (kérjük, válassza ki az egyiket az alábbi két kiválasztó gomb közül): 

О Magánbefektető: A Magánbefektető olyan Előfizető, aki: 

1) olyan személy, aki a piaci adatokat személyes minőségében vizsgálja és használja 

2) a Szolgáltatást kizárólag a saját személyes befektetési tevékenységének folytatásával 
kapcsolatban és nem, mint valamely vállalkozás vezetője, tisztségviselője, partnere, 
munkavállalója, vállalkozója vagy megbízottja, vagy bármely más személy vagy vállalkozás 
képviseletében eljárva veszi igénybe.  

3) a Szolgáltatás adatait harmadik személynek semmilyen módon sem továbbítja, nem adja 
tovább vagy egyébként nem közli vele. 

Az Előfizető köteles azonnal tájékoztatni a Kereskedőt minden olyan változásról, amely azt 
eredményezi, hogy az Előfizető a továbbiakban nem minősül Magánbefektetőnek. A 
Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a Szakmai felhasználóra irányadó díjakat 
alkalmazza, amennyiben a Kereskedő észleli vagy felfedezi, hogy az Előfizető jogtalanul 
igazolta, hogy magánbefektető. Ennek eredményeképpen az Előfizető köteles minden, a 
Kereskedőnek az Előfizető státuszával kapcsolatos jogtalan nyilatkozat miatt járó összeget 
maradéktalanul megtéríteni.  

О Szakmai befektető: olyan Előfizető, aki nem minősül Magánbefektetőnek.  

A BATS Piaci adatok rendelkezésre bocsátásának ellenértékeként az Előfizető vállalja az 
alábbi feltételeket: 

1. Amennyiben az Ön tartózkodási helye banktitokra vonatkozó jogszabályokkal rendelkező 
joghatóság alá tartozik, úgy az Előfizető ezúton hozzájárul, hogy a Kereskedő az Előfizető 
személyazonosságát kizárólag jelentések céljából a BATS-nek felfedje, és ennek 
megfelelően az Előfizető lemond az Előfizető joghatósága szerinti banktitokra vonatkozó 
jogszabályok által biztosított jogosultságokról. Ebben a tekintetben a Kereskedőt semmilyen 
felelősség sem terheli.  

2. Az Előfizető a BATS és a Kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult 
a Piaci adatokhoz harmadik személyek részére hozzáférést biztosítani vagy azokat harmadik 
személyeknek továbbadni. Ezen tilalom azt követően is hatályban marad, hogy a Kereskedő 
és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony bármilyen okból megszűnik.  

3. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetőnek a Piaci adatokhoz a Kereskedőn 
keresztüli hozzáférése a Kereskedő és a BATS közötti megállapodástól függ, valamint 
tudomásul veszi, hogy a Piaci adatoknak az Előfizető rendelkezésre bocsátására a 
Kereskedő és a BATS közötti megállapodás az irányadó. A főbb rendelkezések a 
következők:  
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3.1 BATS-nek semmilyen kötelezettsége sincs az Előfizető felé;  

3.2 BATS jogosult információt kapni az előfizető nevéről, címéről, a kapcsolódott eszközök 
számáról, valamint arról, hogy az Előfizető milyen Piaci adatokat kap; 

3.3 Az Előfizető elismeri BATS jogát, hogy könyvvizsgálat útján igazolja azon Piaci adatokat, 
amelyeket a Kereskedő nyújt az Előfizetőnek, és amelyek az eszközein keresztül elérhetőek.  

BATS kérelmére az Előfizető köteles biztosítani a bejutást ingatlanaiba abból a célból, hogy 
BATS könyvvizsgálatot folytasson le a Piaci adatok használatának igazolására. Az Előfizető 
vállalja, hogy a nem tesz semmilyen kifogást az ellen, hogy a Kereskedő ilyen könyvvizsgálat 
céljából az Előfizető bármely, a fenti tárgyhoz kapcsolódó adatát közölje BATS-szel; 

3.4 A Piaci adatokban foglalt bármilyen jellegű szellemi tulajdonhoz fűződő jog jelenleg és a jövőben 

is BATS-t vagy licenciaadóit illeti. Továbbá, az Előfizető nem jogosult semmilyen, a Piaci adatokban 

foglalt szerzői jogi vagy tulajdoni közlést kitörölni; 

3.5 Mielőtt az Előfizető továbbíthatná a Piaci adatokat bármely cégcsoportjának, az Előfizető köteles 

beszerezni BATS előzetes írásbeli hozzájárulását; 

3.6 Az Előfizető köteles a Piaci adatokat kizárólag a saját belső üzleti céljaira használni, és a Piaci 

adatoknak csak korlátozott kivonatát közölni, feltéve, hogy az ilyen kivonat: 

3.6.1 nem folyamatos; 

3.6.2 nem valósít meg valós idejű aktualizálást;  

3.6.3 nem gyakori vagy nem rendszeres alapon történik; 

3.6.4 együtt jár az Előfizető fő üzleti tevékenységégének céljával; 

3.6.5 nem használható semmilyen szolgáltatás vagy annak jelentős része helyettesítéseként; 

3.6.6 nincs önálló kereskedelmi értéke; 

3.6.7 külön nem számítanak fel érte díjat; és 

3.6.8 nem készült kereskedelmi információbrókeri tevékenységgel, információkereskedéssel, 

információ nyilvánosságra hozatallal vagy hitelminősítéssel kapcsolatban, továbbá nem készült 

jelentős, sajtón vagy médián keresztüli sokszorosításra, vagy bármilyen magán vagy nyilvános 

hálózaton, vagy kábel-, vagy műholdrendszeren keresztüli továbbításra.  

4. Sem a Kereskedő, sem BATS nem felel semmilyen olyan veszteségért, kárért, költségért, igényért 

és kiadásért, amely bármilyen mechanikai vagy elektromos hibából, a Piaci adatok összegyűjtésével, 

jelentésével, rögzítésével, feldolgozásával, tárolásával vagy nyújtásával kapcsolatos bármilyen hibából 

vagy mulasztásból, a rendszer leállásából vagy a rendszeren keresztül a BATS-nek leadott hibás 

jelentésből/információból ered.  

5. Az Előfizető a Piaci adatok biztosításáért köteles a mindenkor alkalmazott díjat és bármilyen 

alkalmazandó adót megfizetni.  

6. A Kereskedő jogosult a Piaci adatok biztosítását felmondás nélkül megszüntetni.  

7. Elfogadom, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatokat legfeljebb három (3) évig feldolgozzák, 
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tárolják, valamint elfogadom, hogy az adatokhoz a Kereskedők vagy BATS könyvvizsgálói ezen 

tárolási időtartam alatt vizsgálat céljából hozzáférhetnek. 

8. Amennyiben a jelen Szerződéses Feltételek rendelkezései érvénytelennek, jogellenesnek vagy 

végrehajthatatlannak minősülnek, úgy az ilyen megállapítás a Szerződéses Feltételek többi 

rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát nem érinti és nem korlátozza.  

9. A jelen Szerződéses Feltételekre Dánia joga irányadó, és azokat minden tekintetben Dánia joga 

szerint kell értelmezni, továbbá jelen Szerződéses Feltételekből és/vagy BATS-nek a Piaci adatokra 

irányadó szabályaiból eredő bármilyen vita elintézésére a felek ezúton alávetik magukat a dán 

bíróságok nem kizárólagos illetékességének,  

 

A LENTI DOBOZRA „KATTINTÁSSAL” AZ ELŐFIZETŐ ELISMERI, HOGY A KÖVETKEZŐK 

A VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK ÉS PONTOSAK: (1) AZ ELŐFIZETŐ SZAVATOLJA, 

HOGY MEGFELELŐ FELHATALMAZÁSSAL RENDELKEZIK A JELEN SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁRA; (2) AZ ELŐFIZETŐ A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKET 

ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE; (3) AZ ELŐFIZETŐ VÁLLALJA, HOGY VALAMENNYI 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELT BETARTJA; ÉS (4) ELŐFIZETŐ VÁLLALJA, HOGY HÉT (7) 

NAPON BELÜL ÉRTESÍTI A KERESKEDŐT, AMENNYIBEN A JELEN SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEKBEN MEGHATÁROZOTT KÖRÜLMÉNYEKBEN VÁLTOZÁS ÁLL BE.  

 

EGYETÉRTEK □ 

 ______ Előfizetői szerződés benyújtása ________ | Töröl | 

 


