Rövid tájékoztató a kezeltszámla szolgáltatásról

Mi az a kezelt számla?
Megtakarítási célból nyitott számla, melynek számlavezető letéti bankja Londonban a Barclays bank.
Szakértő munkatársaink devizakereskedelemmel, alacsony ingadozás mellett magas hozamokat
érnek el.

Éves bruttó hozamok PP1
41,00

2012

44,13
35,16

35,60

2013

2014

2015

51,19
43,14

2016

2017

Biztonság
 Nagy múltú, profi, biztonságos partnercég: ATC Brokers UK (a brit pénzügyi hatóság felügyelete
alatt https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfEjyAAF )
 Európa Unió összes országában engedélyezett
 A magyar pénzügyi felügyelet „MNB” is engedélyezte
magyarországi tevékenységét
http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses
 Biztosított 50.000 £-ig a brit pénzügyi szolgáltatások kompenzációs rendszere által
https://www.fscs.org.uk/what-we-cover/compensation-limits/
 Átlátható, nyomon követhető: A webirodában bármelyik pillanatban, bármilyen időszakra
készíthető kivonat, ellenőrizhetőek az ügyletek és a számla helyzete.
 Alacsony kockázat: A számla értékének az átlagos
ingadozása max. 4-5%. Legnagyobb visszaesés a
számlakezelés indulása óta (PP1) kisebb volt 7%-nál.
 Kereskedésre dinamikus tőkevédelem: A PP1 és PP2
számlákon a mindenkori tőke 75%, illetve 50%-a tőkevédelem alá esik, és minden lezárt
hónapban, az új hozam 75%, illetve 50%-a is hozzáadódik az addigi tőkevédelemhez.
Hozzáférés
 Az ügyfél bármikor felfüggesztheti vagy kiléphet a szolgáltatásból.
 Igény szerint visszautalhatja a számlán lévő pénzmennyiség egy részét vagy a teljes összeget.
 Pénzvisszahívás ideje és útja 1-3 banki munkanapon belül, SEPA utalással.
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Költségek
 Számlanyitás: € 0, Befizetés: € 0, Pénzkivétel: € 30,- az utalás költsége
 Számlavezetési díj: 0,15% (a számlán lévő tőkére vetítve értendő) / hó
 Sikerdíjas vagyonkezelés: a hozam 40%-a a vagyonkezelés díja
 Legmagasabb vízjel alapú sikerdíj: Negatív havi eredmény esetén, mindaddig nincs az ügyféltől
elvolt sikerdíj, míg a mínusz teljesítményt a következő hónapokban vissza nem termelik a
számlamenedzserek.
Hozam
 Évesített bruttó átlaghozam: A PP1 konzervatív termék múltbéli átlaghozama bruttó 41,7%.
Ilyen hozam mellett 3 évente megduplázódik a vagyonkezelésre került tőke.
 Nettó hozam: A bruttó hozam csökkentve a sikerdíjjal és a havi számlakezelési díjjal.
 Kétféle kezelt számla:
o PP1 kezelt számla: átlag évi 25% nettó hozam
https://www.myfxbook.com/members/TopPip/pp1/2374187
o PP2 kezelt számla: átlag évi 50% nettó hozam
https://www.myfxbook.com/members/TopPip/pp2/2374193
 Profit termelés: a sikerdíjas vagyonkezelés miatt a szolgáltató abszolút érdekelt az ésszerű
kockázatvállalás melletti profit maximalizálásában.
Miért jó a kezelt számlás szolgáltatás?
 Több lépcsős tőkevédelem, az ügyfelek elkülönített letéti számlára utalnak a Barclays bankhoz.
 Nem kell vele foglalkozni, mivel szakértő csapat kezeli a számlákat, napi lezárt kereskedésekkel,
nem kell nézni az eredményét, nem kell befektetési döntéseket hozni, nem kell a negatív
világpiaci eseményekkel foglalkozni, nem szükséges kereskedési, befektetési szakértővé válni.
 Könnyen hozzáférhető, bármikor kivehető a számlán lévő összeg.
 Megválasztható arányú hozam / kockázat / tőkevédelem lehetőségek a kockázatvállalási
hajlandóságnak megfelelően (a nagyobb várható hozam a számla egyenlegének
nagyobb ingadozásával jár).
 Egyszerű ügyintézés, nem kell személyesen elmenni sehová, nincs bonyolult
papírmunka, interneten mindent el lehet intézni, a számlakezeléshez szükséges
szerződés papír alapon jön létre.
 Ellenőrizhető, átlátható, ellenőrzött kereskedésekből származik a haszon, akár
percről percre követhető a megnyitott kereskedések aktuális helyzete.
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Ajánlati példa
Megtakarítási összeg: € 10.000,Kalkulált futamidő: 5 év
1. Éves átlaghozam: 25% (konzervatív termékben)
PP1: € 30.517,2. Éves átlaghozam: 25-50% (1:1-ban felosztva két különböző PP1 és PP2 osztályban)
PP1: € 15.259,PP2: € 37.968,Összesen: € 53.227,3. Éves átlaghozam: 50 % (magas hozamú termékben)
PP2: € 75.937,-

€ 10.000,- kezdeti számla alakulása (PP1)
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A számítás alapja: egy egyösszegű elhelyezett tőke, melynél levonásra kerültek a számlavezetési
díjak, jutalékok, járulékos költségek.
Az eredmények már nettó összegek, amivel bárhogy rendelkezhet az ügyfél
A kalkuláció tartalmazza az évente 1-3 hónap mínusz hozamok lehetőségét is. Természetesen
kívánságra változtatunk a befektetési politikán, azok mindig módosítják az eredményt.
Az ügyfél bármikor igénybe vehet alkalmi hozamkivételt.
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Az ügymenet:
1. Tájékoztató megbeszélés, az Ügyfél meghozza döntését
2. Megnyitásra kerül a kezeltszámla az ATC Brokers Ltd. online ügyfélfelületén
Egyedi ügyfélszámla nyílik, ez 3-5 munkanapot vesz igénybe.
(személyi igazolvány mindkét oldala és az ügyfél lakcímét igazoló angol nyelvű
bankszámla igazolás a hazai számlavezető banktól kell hozzá, ezeket online töltjük fel)
3. Pénz beutalása
Az Ügyfél a hazai számlájáról a Barklays bankban lévő letéti számlára küldi. 2-3 banki
munkanap a beérkezés ideje.
4. Vagyonkezelés folyamata
Az ügyfél saját egyedi online felületén bármikor ellenőrizheti a pénzét.
5. Ügyfél igényli pénzét
Az online számláján beírja a kivételre szánt összeget, amivel azonnali értesítést küld.
6. Kifizetés, visszautalás
Egy banki munkanapon belül feldolgozzák, visszautalják a pénzt, és pár napon belül
megérkezik az ügyfél saját bankszámlájára.
7. Adózás
Minden realizált hozam adóköteles nyereség - bevétel (EU környezetben).
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