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FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
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. 

 

A weboldal felhasználási 

feltételei Általános 

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Blackwell Global Investments (UK) Limited vállalat (a továbbiakban: Blackwell 
Global), amely 
az Egyesült Királyságban alapult. A weboldal felkeresésére és felhasználására ezen felhasználási feltételek,  

Üzletviteli Feltételeink, valamint a weboldalon található egyéb jogi tájékoztatók és nyilatkozatok érvényesek. A 

weboldal használatával Ön beleegyezik ezen felhasználási feltételek elfogadásába. 

 
A weboldalon található információk nem közvetlenül az Egyesült Államok vagy más, az Egyesült Királyságon kívüli 

adott ország lakóinak szólnak, a weboldal nem szándékozik olyan országban vagy joghatóságban élő személyek 

számára forgalmazni vagy használatra kínálni, ahol a forgalmazás vagy felhasználás a helyi törvények vagy 

jogszabályok megsértésével járna. A weboldal látogatóinak felelőssége meggyőződni a felhasználási feltételekről, 

valamint betartani a rájuk vonatkozó helyi törvényeket, illetve jogszabályokat. 

 
Hivatkozások használata 

Weboldalunkon más felek által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozások lehetnek. Az ilyen weboldalakon lévő 

tartalom, illetve az információk pontossága irányításunkon kívül esik, továbbá nem is hagyjuk jóvá az ilyen oldalakon 

elhelyezett anyagot. A hivatkozások elhelyezése kizárólag hivatkozás célját szolgálja, a Blackwell Global az ilyen 

harmadik fél weboldalak tartalmáért, illetve működéséért semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
Információk és adatok 

A Blackwell Global ügyel arra, hogy a weboldalon biztosított információk a közzététel napján minden esetben 

pontosak legyenek. A weboldalra azonban semmiféle - sem kifejezett, sem vélelmezett - garancia nem vonatkozik. A 

weboldalon lévő információkat előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatjuk, és a frissített felhasználási 

feltételek a weboldal további használata révén érvényesek lesznek Önre. Semmilyen felelősséget nem vállalunk a 

megadott információk felhasználásából - közvetlenül vagy közvetetten - eredő vagy azáltal kiváltott veszteségekért, 

illetve károkért. 

 
Nyilvános és privát területek 

A weboldalon nyilvános és privát területek is találhatók. A privát vagy ügyfélterületre azon ügyfeleink léphetnek be, 

akik számlát nyitottak; itt tudnak hozzáférni kereskedési platformjainkhoz. A platformok segítségével pozíciók 

nyithatók és zárhatók vállalatunk révén, továbbá olyan számlainformációk érhetők el, mint a nyitott pozíciók, valamint 

más funkciók. 

 
Szellemi tulajdon 

A weboldalon található anyagokban és szoftverekben előforduló nevek, logók, védjegyek, szerzői jogok és minden 

más szellemi tulajdonjog a Blackwell Global és annak engedélyezőinek tulajdonában áll. A weboldalon található, 

harmadik fél tulajdonában álló összes anyagot a vonatkozó tulajdonos engedélyével használjuk fel. Kivéve, ha ez 

szükséges ahhoz, hogy a böngészőben meg lehessen nézni a weboldalon találhatók információkat, illetve ha ezt 

megengedik az angol törvények vagy ezen felhasználási feltételek, a weboldalon lévő információk, illetve tartalmak 

vállalatunk írásos beleegyezése nélkül semmilyen formában, illetve módon nem másolhatók, adaptálhatók, tölthetők 

fel harmadik fél részére, hivatkozhatók, fogalmazhatók át, adhatók elő nyilvánosan, terjeszthetők, illetve 

továbbíthatók. 

 
Adatvédelem 

A Blackwell Global eleget tesz a vonatkozó Adatvédelmi jogszabály (ideértve az 1998-as Adatvédelmi Törvényt az 

Egyesült Királyságban) által vállalatunkra vonatkozó kötelezettségeknek. Az Ön által biztosított személyes adatokat 

Üzletviteli Feltételeink, valamint Ügyfélmegállapodásaink rendelkezéseinek megfelelően használjuk fel. Vállalatunk az 

adatokat a személyazonosság ellenőrzése, profil- és kereskedési számlakezelés céljából, valamint annak érdekében 

használja fel, hogy biztosítani tudjuk az Ön által igényelt termékeket és szolgáltatásokat. Ha másképpen nem 

rendelkezik erről, a meglévő és új termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan olyan releváns információkról és 

lehetőségekről is tájékoztatjuk, amelyek szerintünk megfelelőek lehetnek az Ön számára. 

 
Felelősség korlátozása 

A Blackwell Global a törvény által megengedett maximális mértékig kizárja a felelősségét a weboldal használata vagy 
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felkeresése, illetve a weboldal elérhetetlensége révén elszenvedett költségek, veszteségek vagy károk tekintetében.  

A weboldal vagy annak bármely részének elérhetetlenségéből, illetve a weboldallal kapcsolatos problémákból eredő 

gondatlanságért, szerződésszegésért vagy törvénysértésért vállalt felelősségünk - amely a törvény értelmében nem 

zárható ki - lehetőségeinkhez mérten, valamint a törvény által megengedett maximum mértékig korlátozott, a weboldal 

vagy annak részeinek ismételt biztosítása, illetve a weboldal vagy annak részeinek ismételt biztosításáért való fizetés 

tekintetében. A vállalat gondatlanságából eredő halálesetekért és személyi sérülésekért az itt feltüntetett információk 

nem korlátozzák a Blackwell Global felelősségét. 

Tájékoztatók 

Az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatókat küldhetünk. Az e-mail címében bekövetkező esetleges változásról 

az Ön felelőssége értesíteni minket. A Blackwell Global által az Ön e-mail címére küldött tájékoztatók érkezési 

időpontjaként a küldés időpontját kell számítani. 

 
Kártérítés 

A weboldal, az anyagok vagy szoftverek Ön általi használatából eredően vagy annak eredményeképpen a Blackwell 

Global, annak igazgatói, tisztviselői, alkalmazottai és ügynökei által elszenvedett, vagy egy harmadik fél által viselt 

veszteségekért, felelősségekért, ítéletekért, perekért, keresetekért, eljárásokért, igényekért, károkért és költségekért 

köteles kártérítést, védelmet és kármentesítést biztosítani a Blackwell Global, annak igazgatói, tisztviselői, 

alkalmazottai és ügynökei részére, akár ezen Felhasználási Feltételek, akár más, a Blackwell Global vállalattal 

érvényes megállapodás megsértéséről legyen szó. 

 
Beszüntetés 

Fenntartjuk a jogot a weboldal használatának beszüntetésére bármikor abban az esetben, ha kizárólagos 

megítélésünk alapján úgy döntünk, hogy Ön megszegte ezen Felhasználási Feltételeket, illetve a weboldalon lévő 

egyéb jogi tájékoztatót vagy nyilatkozatot. 

 
Részleges érvényesség 

A Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének bármi okból kifolyólag való érvénytelensége vagy 

érvényesíthetetlensége nem vonja maga után, illetve nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és 

érvényesíthetőségét. 

 
Joghatóság 

A felhasználási feltételeket az Angliában érvényes törvények szabályozzák, a felek pedig a felhasználási feltételekkel 

kapcsolatos jogviták elrendezését visszavonhatatlanul az angol bíróságok nem kizárólagos joghatóságától kérhetik. 
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