
 
 

  CitiFX Pulse regisztrációs adatlap  

 

Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot küldje el a helyi Citi-fióknak. 
 

1. RÉSZ: AZ ÜGYFÉL ADATAI  

(*Amennyiben ezt a kérelmet több vállalkozás nevében nyújtja be, akkor az 1. mellékletben tüntesse fel mindegyik érintett vállalat adatait!)      

Ügyfél neve / cégnév (a 
„Cég”) 
(Kérjük, hogy a teljes regisztrált nevet 
tüntesse fel, rövidítések nélkül) 

 

Ország / Cím 
(Cégbejegyzés helye) 

      Ügyfélazonosító  
(Kizárólag belső használatra) 

      

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen CitiFX Pulse regisztrációs adatlapra (a „Regisztrációs adatlap”) az Elektronikus hozzáférési és felhasználói szerződés feltételei érvényesek (a szerződés 
a webhelyünkön keresztül, a következő weboldalon érthető el: https://www.citifxpulse.com/disclaimer/terms.html) (a „Szerződés”), amely a Citibank, N.A. vagy kapcsolt vállalatai („Citibank”) 
által nyújtott, devizakereskedési funkciókat és az ehhez kapcsolódó információkat biztosító CitiFX Pulse rendszerhez (a „Rendszer”) történő hozzáférést és a Rendszer használatát 
szabályozza. A jelen dokumentumban használt, külön meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezések a Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.  
Az Ön Cége felhatalmazza összes kinevezett Rendszeradminisztrátort vagy Felhasználó(i)t (akiket ezen a Regisztrációs űrlapon megjelöl, vagy akik személyéről későbbi kijelölésük esetén 
értesít bennünket) arra, hogy elfogadják a Szerződést, a Rendszerre és/vagy Termék(ek)re vonatkozó feltételeket, azok esetleges változásai esetén is (az elfogadást bármilyen módon 
jelezhetik, például azáltal, hogy az „Elfogadom és vállalom” [„I Accept and Agree”] gombra kattintanak, vagy a Rendszerben az elektronikus úton történő elfogadás bármely egyéb módját 
veszik igénybe).  
Az Ön Cége felhatalmazza továbbá a Citibankot arra, hogy az alább megadott e-mail-címeken és/vagy vállalati címen, vagy a Citibankkal mindenkor közölt elérhetőségeken információkkal 
(így többek között felhasználóazonosítókkal, jelszavakkal, azonosítószámokkal, titkos PIN-kódokkal és hozzáférési tokenekkel) lássa el a Rendszeradminisztrátor(oka)t vagy Felhasználó(ka)t. 
Az Ön Cége és az érintett Rendszeradminisztrátor(ok) vagy Felhasználó(k) vállalják, hogy betartják a Szerződésben ismertetett Biztonsági Eljárásokat. 
 

2. RÉSZ: RENDSZER-ADMINISZTRÁTOR KIJELÖLÉSE        
 

 

Adatok 1. Rendszer-adminisztrátor 2. Rendszer-adminisztrátor 3. Rendszer-adminisztrátor 

Teljes név                   

Beosztás                   

Telefonszám:                   

E-mail (kizárólag 
vállalati e-mail cím) 

                  
 

A 2. részben („Rendszeradminisztrátor kijelölése”) megjelölt személy(ek) az Ön Cégének Rendszeradminisztrátora(i), és mindegyik Rendszeradminisztrátor teljes körű törvényes és vállalati 
felhatalmazással rendelkezik az itt ismertetett célokból szükséges engedélyek megadására. A Rendszeradminisztrátor az alábbiakért felelős, amelyhez a Cég biztosítja felhatalmazottságát:  

(i) Gondoskodik a jelszavak, adatok és folyamatok bizalmas kezeléséről, és értesíti a Citibankot, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az adatbiztonság veszélybe került; 
(ii) Kijelöli és kezeli a Felhasználói hozzáféréseket és egyéb jogosultságokat, ami többek között olyan tevékenységeket foglal magában, mint a Felhasználói profilok és jogosultságok 

létrehozása, törlése vagy módosítása (ideértve többek között az alábbi 3. részben és 5. részben (a 2. mellékletben) meghatározott limiteket, például az Ügyletekre és Futamidőkre 
vonatkozó limiteket), valamint további Rendszeradminisztrátorok kijelölése;  

(iii) Gondoskodik arról, hogy a Citibank a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően, időben értesüljön arról, ha egy Felhasználónak megszűnik az Ön Cégével fennálló munkaviszonya, 
vagy a Felhasználó egyéb okból elveszíti a felhasználói adatlap, bármely egyéb dokumentum, a Biztonsági Eljárások vagy a Citibanknak adott utasítások alapján számára biztosított 
jogosultságokat. Az értesítés a Citibank szempontjából akkor lép érvénybe, amikor a Citibank írásban visszaigazolja az Ön Cégének, hogy a Felhasználó hozzáférését megszüntette; 

(iv) Kitölti, módosítja, jóváhagyja, kiegészíti és/vagy rendelkezésre bocsátja mindazokat az űrlapokat és/vagy adatokat, amelyekre  a Citibanknak az Ön Cége számára nyújtott 
szolgáltatásokkal és/vagy termékekkel összefüggésben időről időre szüksége van (ide tartozik többek között a Szerződés alapján a Rendszerre és/vagy a Termékekre vonatkozó 
feltételek, ill. a feltételek bármely változásának elfogadása, amelyet bármilyen módon jelezhetnek, például azáltal, hogy az „Elfogadom és vállalom” [„I Accept and Agree”] gombra 
kattintanak, vagy a Rendszerben az elektronikus úton történő elfogadás bármely egyéb módját veszik igénybe); és 

(v) A fent ismertetett bármely tevékenység vonatkozásában, vagy bármely Rendszer/Termék használatának elősegítése érdekében utasításokat, megbízásokat, visszaigazolásokat és 
egyéb üzeneteket küld a Citibanknak (a Citibank pedig jogosult ezeket elfogadni). 

Az Ön Cégének felelős a fenti (i)-(v) pontokban foglaltakkal kapcsolatos minden kommunikáció lebonyolítására. A jelen Szerződés alapján szükséges vagy megengedett mindenfajta 
kommunikációt írásban történhet, amely a 2. részben meghatározott Rendszeradminisztrátor vagy Helyettes Rendszeradminisztrátor címéről küldött e-mailt is magában foglalja [a Szerződés 
feltételeinek megfelelően, vagy a Rendszeren keresztül küldött elektronikus kommunikáció révén].  
 

3. RÉSZ: FELHASZNÁLÓI PROFIL LÉTREHOZÁSA  

Adatok 1. Felhasználó 2. Felhasználó 3. Felhasználó 

Teljes név                   

Telefonszám:                   

E-mail (kizárólag 
vállalati e-mail cím) 

                  

Felhasználói 

jogosultságok** 

(Csak egy lehetőséget 
jelöljön be!) 

  Kereskedés         .    

  Csak olvasásra jogosult   

  Kereskedés          

  Csak olvasásra jogosult   

  Kereskedés          

  Csak olvasásra jogosult   

Token (Törökországban, 
Szingapúrban, 
Hongkongban és 
Koreában kötelező) 

  Új token              

  Meglévő tokenazonosító 
használata: _________ 

  Új token              

  Meglévő tokenazonosító használata: 
_________ 

  Új token              

  Meglévő tokenazonosító 
használata: _________ 

Megjegyzések                   

 

Ha egy Felhasználó a jelen 3. részben megjelöltek alapján kereskedési jogosultságot kap, abban az esetben Ügyleteket köthet a 3. részben megjelölt Cég nevében és megbízásából. A fent 
jelzettek szerint a Rendszeradminisztrátorok jogosultak hozzárendelni és  módosítani Ügylet- és Futamidőlimiteket az egyes Felhasználókhoz. A Citibank nem ellenőrzi és nem validálja 
ezeket a limiteket. Az Ön Cégének feladata figyelemmel kísérni a limiteket, és biztosítani a saját belső szabályzatainak és előírásainak betartását, ideértve többek között az Ön Cégének 
igazgatósága által bevezetett vagy azokkal egyenértékű szabályokat. A jelen regisztrációs űrlap aláírásával Ön az Ön Cége, valamint kijelölt Rendszeradminsztrátorai és Felhasználói 
nevében tudomásul veszi és elfogadja a Szerződés feltételeit (amelyek webhelyünkön keresztül, a következő weboldalon érthetők el: https://www.citifxpulse.com/disclaimer/terms.html). 
 

AZ ÖN CÉGE KÉPVISELETÉBEN ÉS NEVÉBEN ALÁÍRTA: 

 

Aláírás: 
 

Név: 
 

Beosztás: 
 

Kelt: 

 

Aláírás: 
 

Név: 
 

Beosztás: 
 

Kelt: 

https://www.citifxpulse.com/disclaimer/terms.html


 
 

  CitiFX Pulse regisztrációs adatlap  

 

1. melléklet 
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ilyen kérelmek esetén (i) a 4. részben az aláírónak mindegyik alább jelzett vállalat megfelelő meghatalmazásával rendelkeznie kell a regisztrációs űrlap 
aláírásához; és (ii) a Regisztrációs űrlap 2. részében, 3. részében és – adott esetben – 5. részében (a 2. mellékletben) megjelölt Rendszeradminsztrátornak és Felhasználóknak rendelkezniük 
kell a megfelelő meghatalmazásokkal arra, hogy az egyes vállalatok képviseletében eljárhassanak a különböző tevékenységek tekintetében. A Citibank jogosult valamennyi vállalattól a 
megbízást igazoló dokumentumokat, valamint egyéb dokumentumokat is a meghatalmazás igazolására bekérni. 
 

4. RÉSZ: AZ ÜGYFÉL ADATAI       
  

Ügyfél / Vállalat neve  
(Kérjük, hogy a teljes regisztrált 
nevet tüntesse fel, rövidítések 
nélkül) 

 
      
 
 
*Az Elektronikus hozzáférési és felhasználói szerződésben (a „Szerződés”) a fenti vállalkozás megnevezése az „Ön Cége” 

Ország / Cím 
(Cégbejegyzés helye) 

      

Ügyfélszám       

 

Ügyfél / Vállalat neve  
(Kérjük, hogy a teljes regisztrált 
nevet tüntesse fel, rövidítések 
nélkül) 

 
      
 
 
*Az Elektronikus hozzáférési és felhasználói szerződésben (a „Szerződés”) a fenti vállalkozás megnevezése az „Ön Cége” 

Ország / Cím 
(Cégbejegyzés helye) 

      

Ügyfélszám       

 

Ügyfél / Vállalat neve  
(Kérjük, hogy a teljes regisztrált 
nevet tüntesse fel, rövidítések 
nélkül) 

 
      
 
 
*Az Elektronikus hozzáférési és felhasználói szerződésben (a „Szerződés”) a fenti vállalkozás megnevezése az „Ön Cége” 

Ország / Cím 
(Cégbejegyzés helye) 

      

Ügyfélszám       

 

Ügyfél / Vállalat neve  
(Kérjük, hogy a teljes regisztrált 
nevet tüntesse fel, rövidítések 
nélkül) 

 
      
 
 
*Az Elektronikus hozzáférési és felhasználói szerződésben (a „Szerződés”) a fenti vállalkozás megnevezése az „Ön Cége” 

Ország / Cím 
(Cégbejegyzés helye) 

      

Ügyfélszám       

 

Ügyfél / Vállalat neve  
(Kérjük, hogy a teljes regisztrált 
nevet tüntesse fel, rövidítések 
nélkül) 

 
      
 
 
*Az Elektronikus hozzáférési és felhasználói szerződésben (a „Szerződés”) a fenti vállalkozás megnevezése az „Ön Cége” 

Ország / Cím 
(Cégbejegyzés helye) 

      

Ügyfélszám       

 

AZ ÖN CÉGE KÉPVISELETÉBEN ÉS NEVÉBEN ALÁÍRTA: 

 

Aláírás: 
 

Név: 
 

Beosztás: 
 

Kelt: 

 

Aláírás: 
 

Név: 
 

Beosztás: 
 

Kelt: 

 
  



 
 

  CitiFX Pulse regisztrációs adatlap  

 

2. melléklet 
 

 

5. RÉSZ: FELHASZNÁLÓI PROFIL LÉTREHOZÁSA – ÜGYLETVISSZAIGAZOLÁSI MODUL  

Jelezze, hogy hány 
Felhasználó szükséges 
az adott Művelet 
elvégzéséhez! 

 1 Felhasználó                                      2 Felhasználó                           3 Felhasználó 

 

Adatok 1. Felhasználó 2. Felhasználó 3. Felhasználó 

Teljes név                   

Telefonszám: 
 
      
 

            

E-mail (kizárólag vállalati e-
mail cím) 

                  

Felhasználói jogosultságok  

(Csak egy lehetőséget 
jelöljön be!) 

  Megtekintő      Kezdeményező   
  Ellenőrző 

  Megtekintő      Kezdeményező   
  Ellenőrző 

  Megtekintő      Kezdeményező   
  Ellenőrző 

Token (Törökországban, 
Szingapúrban, 
Hongkongban és Koreában 
kötelező) 

  Új token              

  Meglévő tokenazonosító 
használata: _________ 

  Új token              

  Meglévő tokenazonosító 
használata: _________ 

  Új token              

  Meglévő tokenazonosító 
használata: _________ 

Megjegyzések                    

 
Az 5. részben megjelölt Felhasználó(k) feladata a Cég nevében és képviseletében elvégezni az Ügylet-visszaigazolási Modullal kapcsolatos műveleteket (ideértve többek között a Citibankkal 
folytatott Ügyletek visszaigazolását), úgy, hogy egy adott Műveletet csak az előírt számú Felhasználó végezhet el.  Egy adott Műveletre vonatkozó Megbízás(ok) csak akkor tekinthetők 
végrehajtottnak a Rendszerben, ha az előírt számú Felhasználó adja meg a Megbízás(okat), az 5. részben meghatározott Felhasználói jogosultságoknak megfelelően. 
 
Amennyiben az Ön Cégének CSAK egy Felhasználóra van szüksége egy adott Művelet ellátásához, akkor bármelyik, Ellenőrző jogosultsággal rendelkező Felhasználó elvégeztetheti azt a 

műveletet. 
 
Amennyiben az Ön Cégének TÖBB Felhasználóra van szüksége egy adott Művelet elvégzéséhez, akkor: – (i) az adott Műveletet végző Felhasználók számának meg kell egyeznie a fentebb 
előírt Felhasználói létszámmal; és (ii) legalább 1 (egy) Ellenőrző jogosultsággal rendelkező Felhasználónak is részt kell vennie az adott Művelet végrehajtásában (a többi Felhasználó lehet 
Ellenőrző vagy Kezdeményező egyaránt). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Rendszerben nincs szükség egynél több Ellenőrző személyre a Művelet végrehajtásához. 

*** Figyelem! Az Ellenőrző Kezdeményező jogosultság Megtekintésre jogosult felhasználói státusszal is jár. Az Ellenőrző felhasználói jogosultság mind a Kezdeményezői, mind a Megtekintési 
jogosultságot magában foglalja az adott Művelet vonatkozásában.  

 

AZ ÖN CÉGE KÉPVISELETÉBEN ÉS NEVÉBEN ALÁÍRTA: 

 

Aláírás: 
 

Név: 
 

Beosztás: 
 

Kelt: 

 

Aláírás: 
 

Név: 
 

Beosztás: 
 

Kelt: 



 
 

  CitiFX Pulse regisztrációs adatlap  

 

3. melléklet 
 

 

6. RÉSZ: FELHASZNÁLÓI HOZZÁFÉRÉS – SZÁMLAEGYENLEG-KIMUTATÁS 

Felhasználó neve  

      

 
  Minden számla megtekintése 

 

  Minden számla megtekintése, a következő kivételével:  
                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
  Nincs hozzáférési jogosultsága számlákhoz 

 

       

 
  Minden számla megtekintése 

 

  Minden számla megtekintése, a következő kivételével:  
                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
  Nincs hozzáférési jogosultsága számlákhoz 

 

      

 
  Minden számla megtekintése 

 

  Minden számla megtekintése, a következő kivételével:  
                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
  Nincs hozzáférési jogosultsága számlákhoz 

 

      

 
  Minden számla megtekintése 

 

  Minden számla megtekintése, a következő kivételével:  
                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 

  Nincs hozzáférési jogosultsága számlákhoz 
 

       

 
  Minden számla megtekintése 

 

  Minden számla megtekintése, a következő kivételével:  
                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
  Nincs hozzáférési jogosultsága számlákhoz 

 

       

 
  Minden számla megtekintése 

 

  Minden számla megtekintése, a következő kivételével:  
                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
  Nincs hozzáférési jogosultsága számlákhoz 

 

       

 
  Minden számla megtekintése 

 

  Minden számla megtekintése, a következő kivételével:  
                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
 

                                                  Devizanem kódja        Számlaszám / IBAN                                                                                 
  Nincs hozzáférési jogosultsága számlákhoz 

 

 

AZ ÖN CÉGE KÉPVISELETÉBEN ÉS NEVÉBEN ALÁÍRTA: 

 

Aláírás: 
 

Név: 
 

Beosztás: 
 

Kelt: 

 

Aláírás: 
 

Név: 
 

Beosztás: 
 

Kelt: 

 


