
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

Amely létrejött egyrészről

Ügyfél neve/cégneve:

Állandó lakcím/székhely:

Ügyfél-azonosító:

(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-047076, 
PSZÁF engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint.

1. ElŐZMÉNyEK 
1.1.   A Felek rögzítik, hogy a Társaság a jelen szerződés megkötését 

megelőzően
           •    az Ügyfél kitöltötte a jelen szerződés 1. számú mellékletét 

képező, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgál-
tatókról, valamint Bszt. szerinti alkalmassági tesztet;

           •    a Társaság az alkalmassági teszt keretében a jelen szerződés 
teljesítéséhez szükséges mértékben feltárta az Ügyfél jövedel-
mi helyzetét és befektetési céljait annak érdekében, hogy az 
Ügyfél körülményeihez igazodó és a befektetési elvárásai meg-
valósítására alkalmas pénzügyi eszközöket, illetve ügyleteket 
ajánljon;

           •    a Társaság (és a képviseletében eljáró személy) átvilágítási köte-
lezettségét teljesítette,

           •    a Társaság az alkalmassági teszt értékelését követően arra 
a meggyőződésre jutott, hogy az Ügyfélnek az ismeretei vala-
mint a befektetési tanácsadás során ajánlandó pénzügyi eszkö-
zökkel, illetve ügyletekkel kapcsolatos gyakorlata, kockázatvi-
selő képessége megfelelő ahhoz, hogy az Ügyfél megalapozott 
befektetési döntést hozzon. 

1.2.      A Felek rögzítik, hogy az Ügyfél 
           •     felel az alkalmassági teszthez általa szolgáltatott adatok tény-

szerűségéért és valóságtartalmáért,
           •    egyetért az alkalmassági teszt Társaság általi értékelésével;
           •    kijelenti és a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Társa-

ságtól a szolgáltatásra vonatkozó teljes tájékoztatást megkapta 
és a Táraság a Bszt.-ben foglalt tájékoztatási kötelezettségének 
eleget tett.

1.3.      A jelen szerződésre mögöttesen irányadó jogszabályok és jog-
forások:

           •    a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.),

           •     a Társaság Üzletszabályzata és általános szerződési feltételei, 
valamint az abban hivatkozott jogforrások.

2.       MEGBÍZÁS
2.1       Az Ügyfél azzal bízza meg a Társaságot, hogy adjon neki személy-

re szóló ajánlást a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletetekkel 
kapcsolatosan. A Társaság konkrét és részletes feladatait a jelen 
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

2.2  A Társaság a jelen szerződés alapján a befektetési tanácsadási 

tevékenységgel összefüggésben az Ügyféltől pénzt, értékpapírt 
vagy más értéket nem vesz át, ilyen értékeket az Ügyfél javára 
nem szállít és nem őriz, az Ügyfél nevében vagy javára jogot nem 
szerez és kötelezettséget nem vállal.

3. FElElŐSSÉG
3.1.  A jelen szerződés keretében a Társaság által nyújtott befekteté-

si tanácsadás alapján a konkrét befektetési döntést kizárólag az 
Ügyfél hozza meg. A Társaság felelőssége abban áll, hogy az álta-
la adott tanács a jogszabályoknak megfelelő és szakszerű. 

3.3.  A Társaságot a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatása 
alapján, az Ügyfél által hozott üzleti döntésekért, azok hatásáért, 
eredményéért, hozamáért, az esetleges károkért, vesztesége-
kért, meghiúsult reményekért és várakozásokért stb. semmiféle 
felelősség nem terheli.

4. DÍjAK ÉS KölTSÉGEK
4.1  A Társaságot a jelen szerződés alapján az Ügyfél részére nyújtott 

szolgáltatásokért az Ügyfélre irányadó díjcsomag szerinti díj illeti 
meg. 

4.2  Az Ügyfél kijelenti, hogy folyamatos internet hozzáféréssel ren-
delkezik, és a jelen szerződésben, valamint a Társaság üzletsza-
bályzatában és általános szerződési feltételeiben a Társaság hon-
lapján közzétételre kerülő tájékoztatás ezen módját elfogadja.

5. EGyüTTMűKöDÉS, TIToKTARTÁS ÉS TÁjÉKoZTATÁS
5.1  A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel 

és az azon alapuló szolgáltatásokkal kapcsolatban minden jelen-
tős tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változások-
ról haladéktalanul, de legkésőbb a változásról való tudomásszer-
zést követő 3 munkanapon belül értesítik egymást.

6. HATÁly ÉS FElMoNDÁS
6.1  A Felek a jelen szerződést az aláírástól számított határozatlan 

időre kötik.
6.2  Bármely Fél jogosult a jelen szerződést írásban, 15 napos fel-

mondási idővel, indokolás nélkül felmondani.
6.3  Bármely Fél jogosult a jelen szerződést akár azonnali hatállyal is 

felmondani, ha a másik Fél a jelen szerződésben vállalt kötele-
zettségeit ismételten, neki felróhatóan nem teljesíti.

6.4.  A jelen szerződés négy eredeti példányban kerül aláírásra, a Fele-
ket két-két eredeti példány illeti meg.

Ügyfél aláírása  
(cég esetén cégszerű, bélyegzővel) A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja képviseli.
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