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ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI TUDNIVALÓK 
A Blackwell Global  Investments (UK) Limited egy Angliában és Walesben bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amely 107 Cheapside, London 

EC2V 6DN címen rendelkezik székhellyel. Cégjegyzékszám: 09241171. A Blackwell Global Investments (UK) Limited vállalat a „Financial Conduct 

Authority” (FCA - Pénzügyi Szabályozó Hatóság) engedélyezése és szabályozása alatt áll. Pénzügyi Szolgáltatási cégjegyzékszám: 687576. 

 

Általános jogszabályi tudnivalók 

Jogszabály 

A Blackwell Global Investments (UK) Limited vállalat (a továbbiakban: Blackwell Global) a Financial 
Conduct Authority (FCA) engedélyezése és szabályozása alatt áll, a 687576 cégjegyzékszámmal bejegyezve. Az 

FCA székhelye: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS; weboldala: www.fca.gov.uk. Az FCA által 

kiadott jogszabályok értelmében a Blackwell Global vállalatnak szigorú rendszereket és ellenőrző intézkedéseket kell 

érvényben tartania a tőkemegfelelésre, üzletvitelre és az ügyfelek pénzére vonatkozóan. A CFD és FX eszközök 

tőkeáttétes termékek, amelyek tőke tekintetében nagy kockázatot hordoznak magukban. A kezdeti letétnél akár 

nagyobb összeg veszítésére is lehetőség van, lehet, hogy további kifizetéseket kell eszközölnie. Ezek a termékek 

nem minden ügyfél számára alkalmasak, kérjük, fokozott figyelemmel járja körül az ilyen termékekkel járó 

kockázatokat. 

 
Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszere (FSCS) 

Vállalatunk a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszerének (FSCS) tagja. Az FSCS kizárólag bizonyos 

típusú igénylőkre és követelés vonatkozóan áll rendelkezésre.  A jogosult igénylők részére az FSCS értelmében 

eszközölt kifizetések az igénylő által az illetékes intézet tekintetében benyújtott, védelem alatt álló igény típusától 

függnek (pl. letétek vagy befektetések).  Az FSCS által a befektetések és letétek tekintetében eszközölt kifizetések 

minden jogosult igénylő esetében 

50 000 font (befektetések esetén) és 85 000 font (letétek esetén) kifizetési értékben maximalizálódnak. Az FSCS (és 

a kártalanítási szintek) további információi és aktuális tudnivalói kérelem alapján, illetve az FSCS hivatalos 

weboldalán (www.fscs.org.uk) olvashatók. 

 
Ügyfélpénzek 

A Blackwell Global vállalatra az ügyfelekhez tartozó alapok kezelését illetően az FCA ügyfélpénzekre vonatkozó 

szabályai érvényesek. Az ügyfélpénzekre vonatkozó szabályok célja, hogy egy engedéllyel rendelkező vállalkozás 

megfelelő védelmet biztosítson az ügyfelek nevében általa kezelt alapokra vonatkozóan. 

 
Lakossági ügyfélként a számlájával kapcsolatosan hozzánk továbbított alapokat az FCA szabályok értelmében 

ügyfélpénzként kezeljük. Ennek értelmében az ilyen alapokat elkülönítjük saját pénzeinktől, azokat nem használjuk fel 

üzleti tevékenységünk keretén belül. Az alapokat egy, az EGT térségben működő jóváhagyott banknál (ez jelenleg a 

Barclays Bank) az ügyfélpénzek számára fenntartott, elkülönített bankszámlára helyezzük. 

 
A Blackwell Global Limited fizetésképtelensége esetén az FCA ügyfélpénzekre vonatkozó szabályai előírják, hogy az 

ügyfélpénzek számára fenntartott számlán tartott alapok milyen módon kerülnek vissza az ügyfelekhez. Egy 

vállalkozás vagy annak bankárainak fizetésképtelensége esetén az ügyfélpénzekre, különös tekintettel az 

ügyfélpénzek kiosztására vonatkozó szabályok összetettek. Mint minden engedéllyel rendelkező vállalkozás, a 

Blackwell Global is minden esetben ezen szabályok szerint kezeli az ügyfélpénzeket. 

 
Tőkehiány esetén jogosult kártalanítást igényelni a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszerétől. 

 
Felelősségteljes kereskedés 

A Blackwell Global szeretné, ha ügyfelei élveznék a kereskedést, és elkötelezett arra, hogy biztonságos, tisztességes és 

társadalmi szempontból felelős szolgáltatást nyújtson. Habár a legtöbb ember lehetőségeihez mérten kereskedik, 

néhány kereskedési ügylet problematikussá válhat. A Blackwell Global, amennyiben erre szükség van, önkizárási 

lehetőséggel él. Amennyiben további segítségre szorul, vagy szeretne egyeztetni valakivel a felelősségteljes 

kereskedéssel kapcsolatban, keresse fel az egyik illetékes szervezetet, pl. a Névtelen Szerencsejátékosok közösségét: 

www.gamblersanonymous.org; vagy a GamCare szervezetet: www.gamcare.org.uk vagy 0845 6000 133 

 
Tisztességes bánásmód az üzletfelekkel szemben 

Az üzletfelekkel szemben folytatott tisztességes bánásmód a Blackwell Global vállalati kultúrájának és 

magatartásának kulcspontja; elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy minden ügyfelünk számára tisztességes 

eredményeket tudjunk hozni. Az elemzésekhez megfelelő és pontos mérőeszközöket alkalmazunk, továbbá lehetőség 

szerint felhasználjuk az alkalmazottak, ügyfelek és más külső szereplők visszajelzéseit annak érdekében, hogy 

fokozzuk az ügyfélkezelés minőségét. 
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