JOGI NYILATKOZAT

A jelen jogi nyilatkozat Magyarország és minden más ország tekintetében érvényes (A korlátozás alá eső országok
kivételével*).
Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság működését a Magyar Nemzeti Bank
felügyeli és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte (PSZÁF engedély szám III/73.059-4/2002.,
III/73.059/2000).
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi figyelmeztetést – amely minden a jelen weblapra ellátogató felhasználóra
vonatkozik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen jogi nyilatkozatot bármely időpontban kiegészítsük, vagy
megváltoztassuk. Ezért javasoljuk, hogy a jelen jogi nyilatkozat egész szövegét minden alkalommal olvassa el, amikor
erre a weblapra látogat.
Cím: Magyarország- 1072 Budapest, Rákóczi út 42.; Hungary.
Telefon:: +36-1-8808-400; Fax: +36-1-8808-440;
Email: info@ebrokerhaz.hu; Honlap: www.ebrokerhaz.hu

Korlátozás Alatt Álló Országok*
A JELEN WEBLAPON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓKAT JÓHISZEMŰEN BOCSÁTOTTUK A FELHASZNÁLÓK
RENDELKEZÉSÉRE. AZ INFORMÁCIÓKAT NEM A KORLÁTOZÁS ALATT LÉVŐ ORSZÁGOKBAN*
TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEKNEK SZÁNTUK, ILLETVE AZOKAT NEM KÍVÁNJUK A RÉSZÜKRE
ELÉRHETŐVÉ TENNI.
A jelen weblapon elérhető adatok megtekintésével Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem tartózkodik a Korlátozás Alatt
Álló Országok* egyikének területén sem, továbbá beleegyezik, hogy elektronikusan nem továbbítja, illetve küldi bármely
más módon az itt fellelhető információk részét, vagy egészét a Korlátozás Alatt Álló Országok területén lévő bármely
személy, vagy bármely rendszeresen megjelenő kiadvány részére.
A feltüntetett országokban jelenleg hatályban lévő törvényi és egyéb korlátozások miatt, a jelen weblap nem irányul a
Korlátozás Alatt Álló Országok területén lévő személyek felé, illetve a jelen weblap általuk nem elérhető. Az esetleges
kényelmetlenségért elnézésüket kérjük.
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SZEMÉLYEK, CSOPORTOK ÉS ENTITÁSOK, AMELYEKRE A JELEN KORLÁTOZÁS VONATKOZIK
A jelen weblapon elérhető adatokat megtekintésével Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön nem olyan természetes, vagy jogi
személy, csoport vagy egyéb entitás, illetve, hogy Ön nem áll kapcsolatban olyan személlyel, csoporttal, vagy egyéb
entitással, amelyeknek olyan vagyona, vagy gazdasági forrásai vannak, amelyre az Európai Uniónak a Tanács 881/2002
EK Rendelete és a Tanács 2580/2001 Rendelete alapján kivetett pénzügyi szankciói vonatkoznak.
Ezen túlmenően kijelenti, hogy az EU pénzügyi szankciója alá eső természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy
egyéb entitásnak nem továbbít elektronikusan, vagy küld más módon a jelen weblapon fellelhető bármely információt.
Azon természetes és jogi személyek, csoportok és entitások listája, amelyek tekintetében az EU pénzügyi szankciókat
vezetett be, megtekinthetőek az alábbi linken:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

TENGERENTÚLI SZEMÉLYEK
Néhány országban jogellenesnek minősülhet a weblapunkon található információhoz való hozzáférés. Egyes országokban
pedig az itt közölt adatok csupán bizonyos személyek számára elérhetőek.
Az olyan személyek, akik nem az Európai Gazdasági Térség valamely országának területén rendelkeznek állandó
lakhellyel, a jelen weblapon található információk megtekintése, valamint a weblapon keresztül történő kereskedés
megkezdése előtt kötelesek megbizonyosodni arról, hogy ezen tevékenységük az adott országban nem ütközik-e
semmilyen törvényi akadályba, illetve, hogy nem esik- e valamilyen más törvényi korlátozás alá.
A jelen weblap böngészésének megkezdését úgy tekintjük, hogy Ön kijelentette és megerősítette, hogy Ön az irányadó
helyi jog és egyéb rendelkezések szabályai szerint jogosult a jelen weblapon közölt információkat megtekinteni és az
eBrókerház Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendszerén keresztül kereskedni.
Amennyiben Ön nem jogosult a jelen weblap megtekintésére és/vagy a weblapon keresztül történő kereskedésre, vagy
kétsége van a fentiek felől, kérjük, hagyja el a jelen weblapot.
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SZÁMLANYITÁSRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK
Az eBrókerház Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem nyit kereskedelmi számlát olyan
(i) személyeknek, akiknek a Korlátozás Alatt Álló Országokban van a lakóhelyük, vagy (ii) személyeknek, akiknek olyan
országban van a lakóhelyük, amely országot az EU pénzügyi szankciója sújtja, (iii) személyeknek, akiknek olyan
országban van a lakóhelyük, amely országban a tudomásunk szerint a hatályos törvények és rendelkezések szerint tilos a
weblapunk megtekintése és a weblapunkon keresztül a kereskedés folytatása.
Az eBrókerház Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – ha tudomást szerez erről-, megtagadja
továbbá a számlanyitást olyan természetes, vagy jogi személy, csoport vagy entitás, illetve a velük kapcsolatban álló
bármely más személy részére, amelyet Európai Unió pénzügyi szankciója sújt.
* A Korlátozás Alá Eső Országok: Afganisztán, Bahama-szigetek, Barbados, Botswana, Kambodzsa, Ghána, Irak, Irán,
Jamaica, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK), Krím, Mauritius, Mianmar/Burma, Nicaragua, Pakisztán,
Panama, Szíria, Trinidad és Tobago, Uganda, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.
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