Üzletkötő MÓDOSÍTÁS azonnali piacon NEM DEDIKÁLT üzletkötő azonosítóval
(Xetra T7)
Figyelem!
Csak a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és megfelelően aláírt, eredeti nyilatkozatot áll módunkban elfogadni!

Nyilatkozat
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) Kereskedési és Üzletfejlesztési Igazgatósága
részére.
A(z)

Tőzsdetag, Xetra T7 Member ID:

(székhely:

H U

) nevében alulírottak, mint a fent

nevezett Tőzsdetag cégjegyzésre jogosult képviselői nyilatkozunk, hogy a következő üzletkötőnk

név:
születés helye, ideje:
anyja neve:
lakcím:
állampolgársága (elsődleges):
MiFID szerinti nemzeti azonosító1:
munkaviszony keretében a főállású alkalmazottunk, vagy egyéb tartós megbízási jogviszonyban lévő megbízottunk.
Ezúton kérjük a fent nevezett üzletkötő BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSÁT az alábbiak szerint:
Felhasználó ID

Név (nyomtatott betűvel)

Módosítani kívánjuk a fent nevezett üzletkötő tekintetében:
az üzletkötő kockázatkezelési szerepét
Jelenlegi beállítás
Vezető üzletkötő

Új beállítás
Vezető üzletkötő

(Vezető üzletkötő jogosult utasítást adni a BÉT Levezetőinek a Tőzsdetag ajánlatainak törlésére.)
Alulírottak tudomásul vesszük, hogy a BÉT az üzletkötő beállításainak módosítását jelen nyilatkozatunk szerint teszi meg.
Dátum:

________________________________
(cégszerű aláírás)
1

A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete 6. cikkében és II. mellékletének táblázatában meghatározottak szerint képzett, a természetes személyek
azonosítására használandó nemzeti ügyfél- azonosító .

Üzletkötő MÓDOSÍTÁS azonnali piacon NEM DEDIKÁLT üzletkötő azonosítóval
(Xetra T7)
Biztonsági információk, biztonságtudatossági tájékoztatás

A kereskedés rendszer használatához kapcsolódóan az alábbi biztonsági előírások betartására hívjuk fel a
felhasználók figyelmét:
•

A központi kereskedési rendszer alkalmazás elérése az üzletkötő felhasználók számára csak személyhez
kötött authentikáció után lehetséges.

•

A kereskedési rendszer eléréséhez használt hozzáférési adatait (felhasználónevét, jelszavát és a BÉT
Helpdeszkhez tartozó telefonos jelszavát) a felhasználó ne adja át másnak.

•

Biztonsági esemény vagy annak gyanúját felvető működési anomália esetén a bróker cég, illetve annak
üzletkötő felhasználója lehetőség szerint késedelem nélkül jelezze azt a BÉT Helpdeszk felé.

•

Az üzletkötő felhasználóknak a kereskedési rendszerben végzett műveleteit, tevékenységeit, valamint a
Helpdeszk telefonos vonalon adott utasításai automatikusan rögzítésre kerülnek, és az így rögzített napló
adatokat, illetve hangfelvételeket a Tőzsde a hatályos jogszabályok szerint kezeli, illetve megőrzi.

•

A kereskedési rendszer front-end kliens alkalmazását csak olyan informatikai eszközről használja,
amelyiken frissített vírusellenőrző alkalmazás működik.

•

lletéktelen személyeket ne engedjen a képernyőjén megjelenő adatokba betekinteni.

•

A kereskedési munkaállomást a front-end kliens alkalmazásból való tényleges kijelentkezésig ne hagyja
őrizetlenül, és a munkaállomás képernyőjét zárolja, mielőtt távozik.

Üzletkötő neve:

Dátum:

Alulírott üzletkötő kijelentem, hogy a fenti biztonságtudatossági tájékoztatást megismertem és a biztonsági
szabályokat megtartom.

_____________________
(üzletkötő aláírása)

