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To: Számlatulajdonos                          Társ számlatulajdonos ha létezik 

WH SELFINVEST S.A. (“WHS”) _________________________ I _________________________ 

Vagy fióktelepe. _________________________ I _________________________  

 _________________________ I _________________________  

 _________________________ I _________________________  

 
 

 Én (Mi), alulírott, feljogosítom a WHS-t, hogy átadja az “engedélyezett félnek” a 

számlakivonataimat és minden, a számlával kapcsolatos információmat. 

 A fentiekkel együtt, én (mi), alulírott, feljogosítom az “engedélyezett felet”, hogy vételi, eladási és 

shortolási megbízásokat vihessen be számlámra a margin terhére, minden elérhető pénzügyi 
instrumentumra. Ez a meghatalmazás kizárólag megbízások megadására érvényes, de nem jogosítja 
fel az engedélyezett felet tőke vagy pénzügyi eszköz számlámról való kiutalására. WHS minden, az 
engedélyezett féltől kapott számlámmal/pénzügyi instrumentumaimmal/számlapénzemmel 
kapcsolatos instrukciót tőlem (tőlünk) származónak tekint. WHS nem köteles tőlem (tőlünk) 
jóváhagyást kérni a kapott instrukciókra vonatkozóan. Én (Mi) tudomásul vesszük, hogy WHS nem 
ellenőrzi az engedélyezett fél által a nevemben megadott megbízások milyenségét, megfelelőségét, 
mennyiségét vagy egyéb más, szubjektív és objektív kritériumait. Én (Mi) tudomásul vesszük, hogy 
WHS nem köteles szisztematikusan feljegyezni minden, az engedélyezett féltől kapott instrukciót. 
Minden esetben én (mi) vállalom a felelősséget minden tranzakcióra, ideértve a fedezetlen tartozást 
is. Én (Mi) kellő mértékben informáltam magam (magunkat) az engedélyezett fél szakmai 
hozzáértésével, jóhiszeműségével és jogi státuszával kapcsolatban és én (mi) meggyőződtem arról, 
hogy az engedélyezett fél megfelel minden jogi kitételnek ahhoz, hogy elfogadja a felhatalmazásomat. 

 

 

Én (Mi) tudomásul veszem, hogy felhatalmazásommal WHS a WHS irányításán kívül eső harmadik féllel 
kommunikálhat, így a banktitkot nem tudja garantálni számomra. Én (Mi) ezért korlátok nélkül beleegyezünk 
abba, hogy nem fogjuk a WHS-t beperelni sem most, sem a jövőben azért, mert nem tudott a banktitok 
elveinek maradéktalanul megfelelni.  

Számlatulajdonos 

 
 
 
 
__________________________________                ___ / ___ / ___ 

Aláírás                                                                   Dátum 

Társ számlatulajdonos ha létezik 

 
 
 
 
__________________________________                ___ / ___ / ___ 

Aláírás                                                                   Dátum 

 

ENGEDÉLYEZETT FÉL = SZEMÉLY ENGEDÉLYEZETT FÉL = CÉG 

Vezetéknév  Cég neve  

Keresztnév  
Elnök 
vezetékneve 

 

Születési dátum I 
hely 

  Elnök neve  

Nemzetiség  Nemzetiség  

Hivatalos lakcím 

 
 

Hivatalos 
lakcím 

 

 
 
 

 
 

 

E-mail  E-mail  

 
 Engedélyezett fél 
 
 

__________________________________                ___ / ___ / ___ 

Aláírás                                                                  Dátum 

 Engedélyezett fél 
 
 

__________________________________                ___ / ___ / ___ 

Aláírás                                                                  Dátum 


