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MIFID KÉRDŐÍV

Ügyfélnév:
Ügyfélkód:

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT

MAGÁNSZEMÉLYEK
ÉS
JOGI SZEMÉLYEK, VALAMINT JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE
Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy az alábbi kérdőív kitöltését a befektetési vállalkozásokról és az
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvény 44-45. §-a írja elő, a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 54 – 56. cikkében
meghatározott részletszabályozásoknak megfelelően. A kérdőív tartalma a Befektetési Szolgáltatók
Szövetsége (BSZSZ) irányelveinek megfelel. A kérdőív célja, hogy felmérje az Ön pénzügyi ismereteit,
kockázatvállalási képességét és vagyoni helyzetét. A későbbiekben bármikor kérheti a kérdőív kitöltésének
megismétlését, amennyiben megítélése szerint az Ön pénzügyi ismereteit, kockázatvállalási képességét vagy
vagyoni helyzetét érintő, a kérdőív kitöltésének eredményére is kiható bármilyen változás következik be.
A Bank hangsúlyozni kívánja az Ön számára, hogy a teszt kitöltését pontosan és teljes körűen végezze el,
mert a Banknak szüksége van a pontos információgyűjtésre ahhoz, hogy az Ön számára a megfelelő és
alkalmas terméket vagy szolgáltatást nyújthassa.
Amennyiben Ön nem szolgáltat elegendő információt a „megfelelő” minősítés elvégzéséhez, vagy a Bank a
jelen tesztben megadott információ alapján úgy ítéli meg, hogy a kötendő szerződésben foglalt pénzügyi
eszköz vagy ügylet az Ön számára nem alkalmas, akkor a Bank jogosult alkalmatlannak minősíteni bármilyen
ügyletet az Ön számára, ennek következtében befektetési tanácsadási szolgáltatási vagy portfoliókezelési
szolgáltatást nem áll módunkban kínálni Önnek. Ettől függetlenül a Bank bizományosi szolgáltatást nyújthat
az Ön részére azzal a feltétellel, hogy felhívja a figyelmét, hogy az adott pénzügyi eszköz vagy ügylet nem
megfelelő az Ön számára és kifejezetten rendelkeznie kell arról, hogy továbbra is szeretné az ügyletet
végrehajtani.
Továbbá tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy Felügyeleti ajánlás miatt a tesztet legkésőbb 3 évente
megismételtetjük Önnel, valamint jelen dokumentumot a Bank kizárólag belső folyamataihoz és
tevékenységéhez használja fel.
Felhívjuk a figyelmét hogy a teszt kiértékelését követően, amennyiben azzal bármely okból nem ért
egyet, úgy írásban jogosult az alacsonyabb kategóriába történő átsorolását kezdeményezni!
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I. BEFEKTETÉSI SZOKÁSOK

MEGFELELÉSI TESZT

1. Befektetéseim célja
nem spekulatív célú (kizárólag állampapír és alacsony kockázati besorolású befektetési jegy)
spekulatív célú - árfolyamkockázat vállalása nyereségszerzés céljából- (minden egyéb termékkör)
2. Milyen rendszerességgel kötött az elmúlt 3 évben befektetési ügyletet?
nem kötöttem
évente 1-15 alkalommal
évente 16-nál több alkalommal

3. Milyen nagyságrendben kötött befektetési ügyletet általában az elmúlt 3 évben?
évente 0 - 500.000 Ft
évente 500.001 - 5.000.000 Ft
évente 5.000.001 - 20.000.000 Ft
évente 20.000.001 Ft-nál nagyobb nagyságrendben
évente változó

4. Milyen időszakra kötötte befektetési ügyleteit általában az elmúlt 3 évben?
rövid (0-1 év)
közepes (1-3 év)

hosszú (3 évnél hosszabb)
nem kívánom tartani, napi szintű kereskedést végzek

II. PÉNZÜGYI ISMERETEK

5. Rendelkezik-e iskolai végzettségét és/vagy foglalkozását érintően pénzügyi ismeretekkel (Jogi személy
esetén a Nyilatkozattevő)?
igen
nem

6. Tisztában van-e azzal, hogy a devizában jegyzett termékek esetén devizaárfolyam kockázat is
felmerülhet?
igen
nem

________________________
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7. Tisztában van-e a tőkeáttételes ügylettípusok kockázatával?
igen
nem

8. Kérjük, jelölje meg, azon termékköröket melyek jellemzőivel, kockázataival tisztában van! - több válasz is
megjelölhető
Állampapír
Befektetési Alap
Részvény
Vállalati kötvény
Certifikát
Tőzsdén kereskedett befektetési alap, jegy (ETF, ETN)
Warrant
Származtatott ügylet
Árfolyamkülönbözeti ügylet (CFD)
Opció
Virtuális deviza (crypto)

9. Kérjük, jelölje meg, azon termékköröket, amibe már befektetett! - több válasz is megjelölhető
Állampapír
Befektetési alap
Részvény
Vállalati kötvény
Certifikát
Tőzsdén kereskedett befektetési alap, jegy (ETF, ETN)
Warrant
Származtatott ügylet
Árfolyamkülönbözeti ügylet (CFD)
Opció
Virtuális deviza (crypto)

III. VAGYONI HELYZET

ALKALMASSÁGI TESZT

10. Rendelkezik-e a befektetni kívánt összegen túl egyéb vagyon elemmel? - igen válasz esetében az a,b.
pontoknál egy válasz jelölhető meg
Nem
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a.

b.

igen, likvid eszközzel (készpénz, bankbetét):

1 - 5.000.000 Ft értékben
5.000.001 Ft-nál magasabb értékben
változó

igen, befektetett pénzügyi eszközzel, ingatlannal:

1 - 5.000.000 Ft értékben
5.000.001 Ft-nál feletti értékben
változó

11. Bevételének forrása?

jelenleg nincs havi rendszeres bevételem
munkabér / havi rendszeres jövedelem
egyéb bevétel

12. Bevételének/árbevétel havi nagysága?
1 - 1.000.000 Ft
1.000.001 - 5.000.000 Ft
változó

13. Van-e havi rendszeres megtakarítása?

nincs rendszeres havi megtakarításom
1 - 500.000 Ft
500.001 - 1.000.000 Ft
változó

JOGI SZEMÉLY esetén töltendő!

14. Rendelkezik-e a társaság pénzügyi (hitel, lízing) vagy befektetési szolgáltatóval szembeni
kötelezettségvállalással? Ha igen, akkor mekkora a saját tőkére vetített aránya? – egy válasz jelölhető
meg
Igen, 0-50% közötti
Igen, 50% feletti
nem

15. Mekkora az Ön által képviselt társaság saját tőkéje? – egy válasz jelölhető meg
0 – 5 millió Ft
5 – 20 millió Ft
20 – 100 millió Ft
100 millió Ft feletti
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Ügyfél aláírása
NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Tel: +36 1 429 9400, Fax: +36 1 429 9401

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
www.nhbbank.hu

IV. KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG

16. Tisztában van-e azzal, hogy a magasabb hozam várhatóan nagyobb árfolyam volatilitású (nagyobb
kockázatú) pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletekkel párosul?
Igen
Nem

17. Hajlandó-e nagyobb kockázatú befektetési terméket vásárolni a magasabb hozam reményében? – egy
válasz jelölhető meg

Alacsony kockázatot vállalok:
Nem, kizárólag hitelviszonyt megtestesítő kockázatmentesnek minősülő értékpapírba fektetek azzal a
kitétellel, hogy csak a hozamszint emelkedéséből fakadó veszteséget vagyok hajlandó elviselni. (Kategóriába
tartozó termékek pl.: állampapír, pénzpiaci- és rövid kötvény alap)

Közepes kockázatot vállalok:
5 pont
Olyan befektetési terméket is vásárolnék, amely esetén akár rövid idő alatt, hirtelen, rendkívüli piaci helyzet
nélkül is elveszíthetem a befektetett összeg nagyobb részét, azonban a veszteség kizárólag a befektetett
összeg erejéig terjedhet. (Kategóriába tartozó termékek pl.: hosszú kötvény, hazai és nemzetközi részvény és
származtatott befektetési alap, vállalati kötvény)

Magas kockázatot vállalok:
10 pont
Olyan befektetési ügyletet is kötnék, amely esetén nem csak a termékbe fektetett összeget veszíthetem el,
hanem ezen felül akár pótlólagos fedezetet is kell biztosítanom. Ennek figyelembevételével a nagyobb hozam
reményében is vállalom a kockázatot. (Kategóriába tartozó termékek pl.: tőzsdei, vagy tőzsdén kívüli
származtatott ügylet, befektetési hitel, tőkeáttételes deviza és CFD termékek, warrant, opció, értékpapír
kölcsön, certifikát, Virtuális deviza (crypto)
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ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI TESZT KIÉRTÉKELÉSE
(NHB Bank Zrt. képviselője tölti ki)

0-3
pont között az Ügyfél minősítés: NEM MEGFELELŐ
A Bank felhívja a figyelmét, hogy az Ön számára kiemelten kockázatos a tőzsdei kereskedés. A bizományosi
keretszerződés és a portfoliókezelési keretszerződés és a befektetési tanácsadási keretszerződés megkötését a
Bank megtagadja.
4-11
pont között az Ügyfél minősítés: MEGFELELŐ
Kockázat vállalási besorolás:
ALACSONY
Megfelelő termékkör: magyar és OECD ország által kibocsátott állampapírok, állampapír típusú befektetési alapok
Megfelelő Portfoliókezelési Befektetési politika: alacsony kockázati besorolású
12-24 pont között az Ügyfél minősítés: MEGFELELŐ
Kockázat vállalási besorolás:
KÖZEPES
Megfelelő termékkör: magyar és OECD ország által kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények, kötvény típusú
befektetési alapok, részvények, certifikátok, ETF-ek és ezekre vonatkozó CFD termékek.
Megfelelő Portfoliókezelési Befektetési politika: közepes kockázati besorolású
25pont fölött az Ügyfél minősítés: MEGFELELŐ
Kockázat vállalási besorolás:
MAGAS
Megfelelő termékkör: magyar és OECD ország által kibocsátott állampapírok, vállalti kötvények, befektetési alapok,
részvények, certifikátok, ETF-ek, és ezekre vonatkozó CFD termékek
származékos -részvény, -deviza, -áru ügyletek, FX
Megfelelő Portfoliókezelési Befektetési politika: magas kockázati besorolású

MIFID alapján az Ügyfél besorolása:

LAKOSSÁGI

A Megfelelési és Alkalmassági teszt értékelése alapján az Ön:
Minősítése: _____________________________________
Kockázatvállalási besorolása: _______________________

SZAKMAI

A minősítést tudomásul vettem, de kérem minősítésem átsorolását az alábbi kategóriába, egyben vállalom az
ezzel kapcsolatos kockázatok megváltoztatásából eredő következményeket:
Az Ügyfél által kért minősítés neve és kockázatvállalási besorolása: _____________________
A Teszt kiértékelését végezte a Bank részéről:_______________________________________

Aláírásommal elismerem, hogy a jelen nyilatkozat kitöltése során megadott, megjelölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek és az adott kérdés
vonatkozásában teljes körűek, valamint a jelen nyilatkozat alapján elvégzett alkalmassági teszt eredményéről tájékoztatást kaptam.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt nem teljes körű, vagy a valósággal nem egyező adatszolgáltatásért fennálló felelősség kizárólag
engem terhel.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi ismereteimben, vagy tapasztalatomban, pénzügyi teherviselő képességemben, illetve befektetési
céljaimban olyan változások következnek be, amelyek alkalmasságomat, vagy megfelelésemet érinthetik, köteles vagyok azokat haladéktalanul írásban az
NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tudomására hozni és amennyiben az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. megítélése szerint ez szükséges, új alkalmassági teszt
alapjául szolgáló nyilatkozatot kitölteni.

Kelt,.................................. 20...............................

..................................................................
NHB Bank Zrt. aláírása

________________________
Ügyfél aláírása
NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Tel: +36 1 429 9400, Fax: +36 1 429 9401

