YİP.06-F06

YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları ve
türev araçların alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de
bulunmaktadır. Bu nedenle, yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmaya karar
vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı
dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla “Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız ve
www.qnbfi.com adresinde yer alan Finansonline International ile ilgili bölümleri incelemeniz gerekmektedir.
UYARI
İşlem yapmaya başlamadan önc e çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası
işlemlerine ilişkin yetki belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan
yatırım kuruluşlarına ilişkin bilgilere www.spk.gov.tr veya https://www.tspb.org.tr/tr web sitelerinden
öğrenebilirsiniz.
TANIMLAR
Borsa/Borsalar: Müşteri’nin Finansinvest tarafından kullanıma sunulacak Elektronik İşlem Platformu’nu (Saxo
Bank A/S) kullanarak işlem yapabileceği yurtdışı tüm borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasaları,
Vadeli İşlem Sözleşmesi (VİS):Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya
finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü
veren sözleşmeyi,
Opsiyon Sözleşmesi (OS):Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden
belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli
madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,
Uzun Pozisyon (VİS):Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen
fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü
Uzun Pozisyon (OS):1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi
uzlaşmada bulunma hakkını,
2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
Kısa Pozisyon (VİS):Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen
fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü
Kısa Pozisyon (OS):Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi
uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden
varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama
yükümlülüğünü,
Ters İşlem – Pozisyon Kapatma: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu
sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa
pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,
Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan
haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,
Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade
süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,
Uzlaşma Fiyatı: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında
Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,
Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam
olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami
pozisyonu,
Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,
Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması
gereken alt sınırı,
ifade eder.
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RİSK BİLDİRİMİ
1. İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile sermaye piyasası araçlarının ve yurtdışı piyasalarda alım satım
aracılığına ilişkin olarak imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları
anlamanız çok önemlidir.
2. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış
diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi
tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
3. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa
yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
4. Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere yetkili kuruluş nezdinde
açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli
işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması
gerekmektedir.
5. Yetkili kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarının istenen süre içinde ve şekilde yerine
getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu
çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
6. Yurtdışı işlemleri için organize bir ikincil piyasa mevcuttur.
7. Yurtdışı işlemlerin doğası gereği, piyasa, kur ve likidite riskleri bulunmaktadır.
8. Yurtdışı işlemlerinde çalışılan yabancı iş ortaklarımız nezdinde yatırımcı tazmin fonu mevcut değildir.
9. Yurtdışı işlemlerinde yabancı iş ortağımız SAXOBANK vasıtası ile takas ve saklama hizmeti büyük ölçüde
CITIBANK tarafından yapılmaktadır. Saklama ile ilgili detaylı bilgi yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerine
aracılık sözleşmesi ekinde mevcuttur.
10.Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak
ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
11.Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim
ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz.
12.Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla,
sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
13.Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, yetkili kurumunuzla yatırım
ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
14.Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda,
sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa
şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere yetkili
kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
15.Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir.
Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa
pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
16.Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da
yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
17.Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu
kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
18.Yetkili kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
19.Sermaye piyasası araçlarının ve türev araçların alım satımına ilişkin olarak yetkili kuruluşun yetkili
personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde
yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
20.Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğu, kur
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de
maruz kalınabileceği bilinmelidir.
21.Yurtdışı borsalarda işlem gören menkul kıymet veya türev araçlar, işlem saatleri ve işleyiş esasları
bakımından yurtiçi borsalardan farklılık gösterebileceği için yatırımcı tarafından pozisyonların kontrol ve takibi
daha zor ve riskli olabilmektedir
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22.İşlemlerinize başlamadan önce, yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer

muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme
fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda,
sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde
anlaşmaya varmalısınız.
YURTDIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER
PARANIN YURT DIŞINA NASIL TRANSFER EDİLDİĞİ
1. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de
maruz kalınabileceği bilinmelidir.
2. Yurtdışı sermaye piyasası işlemleri SAXOBANK işlem platformları üzerinden yapılmaktadır. Müşterilerin
yurtdışı piyasalarda işlem gerçekleştirmek üzere yatırım hesabında bulundurduğu nakit, Finansbank
A.Ş. nezdinde Finansinvest adına açılan döviz hesabında toplanarak Saxobank’a transfer edilir.
3. Yurtdışı borsalarda işlem gören menkul kıymet veya türev araçlar, işlem saatleri ve işleyiş esasları
bakımından yurtiçi borsalardan farklılık gösterebileceği için yatırımcı tarafından pozisyonların kontrol ve takibi
daha zor ve riskli olabilmektedir.
4. Paranın yurtdışına transferi, Finansbank A.Ş. Merkez şubesi nezdinde bulunan aşağıda belirtilen
Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) üzerinden yurt dışında işlem yapmak isteyen müşterilerimizin teminatı
transfer edilmektedir.
Banka: Finansbank A.Ş.
Hesap sahibi: QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
USD HESABIMIZ : 5959029
IBAN: TR59 0011 1000 0000 0005 9590 29
EURO HESABIMIZ : 31783197
IBAN: TR13 0011 1000 0000 0031 7831 97
TRL HESABIMIZ : 1944792
IBAN: TR53 0011 1000 0000 0001 9447 92
TEMİNAT TAMAMLAMA / STOP OUT ÖRNEKLERİ
İlk Teminat Tamamlama Çağrısı (Marjin Call) Oranı
%80
İkinci Teminat Tamamlama Çağrısı (Marjin Call) Oranı
%100
Otomatik Pozisyon Kapama (Stop-Out) Seviyesi
%100
Marjin Call Sonrası Otomatik Pozisyon Kapama (Stop-Out) için tanınan süre 47Saat
Yukarıdaki tabloyu kısaca açıklamak gerekirse; bildiğiniz üzere Finansonline International hesabınızda işlem
platformu (Sistem) üzerinden yapmış olduğunuz işlemlerinizde pozisyon açtıkça hesaplarınızda bulunan
Teminat (Marjin) kullanım oranında değişiklik olur. Bu halde Teminat (Marjin) kullanım oranınız; pozisyon açmak
için kullanılan teminat/hesap değeri oranlanarak hesaplanmaktadır.
‐ Hesabınızdaki Teminat (Margin) kullanım oranınız %80 seviyesine geldiği zaman, pozisyonunuzu
sürdürmek için Size ilk Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) gider.
‐ Hesabınızdaki Teminat (Margin) kullanım oranınızın %100 seviyesine gelmesi halinde ise pozisyonunuzu
sürdürmek için Size ikinci Teminat Tamamlama Çağrısı (Marjin Call) gider.
İkinci Teminat Tamamlama Çağrısı’nın (Margin Call) Size bildirildiği anda hesabınızdaki pozisyonunuzu
sürdürmek için hesabınıza para (Teminat) göndermek veya açık olan pozisyonlarınızı azaltmak için Size 47
saat süre tanınmaktadır.
‐ İkinci Teminat Tamamlama Çağrısı’nın (Margin Call) yapıldığı andan itibaren Size tanınan 47 saat içerisinde
hesabınızdaki pozisyonlarınızı sürdürmek için para (Teminat) göndermemeniz veya hesabınızda
bulunan açık pozisyonları azaltmamanız halinde 47 saat bitiminde bütün pozisyonlarınız Sistem
tarafından Otomatik Pozisyon Kapama (Stop-Out) işlemi ile otomatik olarak kapanır.
‐ Bununla birlikte, İkinci Teminat Tamamlama Çağrısı’nın (Margin Call) yapıldığı andan itibaren Teminat
seviyenizin %100’ün altına düşmesi halinde 47 saat uygulaması kendiliğinden geçerliliğini yitirecektir.
Teminat seviyesi %100’ün üzerine çıktığı durumda ise 47 saat uygulaması yeniden başlayacaktır.
‐ Size tanınan 47 saat içerisinde hesabınızdaki pozisyonlarınızı sürdürmek için para (Teminat) göndermemeniz
veya açık pozisyonlarınızı azaltmamanız halinde, hesabınızdaki Teminat (Margin) kullanım oranınız 47 saat
içerisinde herhangi bir zamanda %150’ye ulaştığı anda 47 saatin bitimi beklenmeden bütün
pozisyonlarınız Sistem tarafından Otomatik Pozisyon Kapama (Stop-Out) işlemi ile otomatik olarak
kapanacaktır.
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YUKARIDA ANLATILAN HER BİR TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI (MARGİN CALL) VE OTOMATİK
POZİSYON KAPAMA (STOP OUT) HALİNDE, UYARILAR VE BİLDİRİMLER İŞLEM PLATFORMU (SİSTEM)
ÜZERİNDE ÇIKAN UYARI MESAJLARI YOLUYLA YAPILMAKTA OLUP, BU UYARILARIN SİZİN
TARAFINIZCA BİZZAT TAKİP EDİLMESİ PİYASA İŞLEYİŞİ GEREĞİDİR.
Verilen örnekler tamamen referans niteliğinde olup, hiçbir şekilde tavsiye ve/veya yönlendirme anlamına
gelmemektedir. Bu nedenle örneklere bakarak poziyon almanız kayıplar yaşamanıza neden olabilir.
ÖRNEKLER:
Hesabımızda 20.000 USD bakiye olduğunu düşünelim. 2 kontrat Brent crude oil pozisyonu taşıdığımızı
varsayalım. Her bir kontrat için 4.600 USD teminat gerektiğinden, toplamda bu pozisyonları açabilmemiz için
kullandığımız teminat tutarı 9.200 USD’dir. Bu durumda marjin kullanım oranı da 9.200 USD / 20.000 USD =
%46’dir.
İlk teminat tamamlama çağrısının %80 seviyesinde geldiğini düşünürsek, müşterinin bakiye değerinin 11.500
USD seviyesine gerilemesi gereklidir. Bunun mümkün olması içinde müşterinin aldığı pozisyonun ters yönünde
bir hareket olmalı ve yaklaşık 8.500 USD zarar etmelidir. Bir başka deyişle Brent crude oil fiyatında 4,25 USD’lik
bir hareket olması gerekli.
İkinci teminat tamamlama çağrısı ise %100 seviyesinde geleceğinden, müşterinin varlık değerinin 9.200 USD’ye
düşmesi, bir başka deyişle Brent crude oil fiyatında 5,40 USD’lik bir hareket olması ile birlikte 10.800 USD zarar
etmiş olması gerekmektedir. Eğer müşteri %100 seviyesinin üstünde 47 saat kalırsa, müşteri pozisyonlarının
tamamı sistem tarafından otomatik olarak kapatılacaktır. Eğer bu süre dâhilinde teminat seviyesi % 100’ün altına
düşer veya müşteri para yatırarak teminat seviyesini aşağıya çekerse, 47 saat kuralı sıfırlanacak ve geçerliliğini
yitirecektir
Eğer müşteri pozisyonlarını kapatmaz veya gerekli teminat aktarımını yapmaz ve teminat seviyesi %150 ‘ye
ulaşırsa, bu örnek için müşteri varlık seviyesi 6.133 USD’ye düşerse, müşteri stop-out olacak ve bütün açık
pozisyonları sistem tarafında otomatik olarak kapatılacaktır.
47 Saat uygulaması, %100 seviyesinin her altına indiğinde sıfırlanır, %100 seviyesinin üzerine çıktığında sıfırdan
başlar. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; yatırımcının teminat seviyesi %120 ve aradan 30 saat geçtikten sonra,
%100’ün altına inerse, geçmiş olan 30 saat sıfırlanır. Aynı yatırımcı, tekrar %100 seviyesinin üzerine çıkarsa,
47 saat kuralı sıfırdan başlar, geçen 30 saatlik süre hesaba katılmaz.
İŞLEM YAPILAN BORSA/PİYASA VE PLATFORMLAR
Yurtdışı sermaye piyasası araçlarına ilişkin Saxo Bank /Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla
gerçekleştireceğiniz işlemler; “müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü” kapsamında elektronik
işlem platformunun anlaşmalı olduğu ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü yurt dışı ana borsalarda
veya ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü yurtdışında kurulu özel borsalarda gerçekleştirilebilir.
Yurtdışı piyasalarda alım satım aracılığı kapsamında çalışılan kurum ve piyasalar hakkında bilgi aşağıdaki
gibidir:
Kurum: Saxo Bank A/S
Platform: Finansonline International
İŞLEM YAPILAN PİYASALAR:
AMS Euronext Amsterdam*
NYSE Amex, Arca, MKT
BME Spanish Exchange*
OSE Oslo Stock Exchange*
BRU Euronext Brussels*
OTCBB OTC Bulletin Board On Nasdaq
CSE Nasdaq OMX Copenhagen
PAR Euronext Paris*
FSE Frankfurt/Xetra Stock Exchange*
SWX Swiss Exchange*
HSE OMX Helsinki*
VIE Wiener Börse*
Irish Stock Exchange*
CSE Nasdaq OMX Copenhagen
LISB Euronext Lisbon*
NSC Nasdaq Small Cap
LSE_INTL London International Exchange*
SSE Nasdaq OMX Stockholm
LSE_SETS*
VX Swiss Exchange Blue Chip
MIL Milano Stock Exchange*
SSE Nasdaq OMX Stockholm First North
Nasdaq US
OOTC OTC Markets Group ( Pink Sheet )
NYMEX Newyork Merchantile Exchange
* BATS Global Markets Data
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Mevcut durumda (varsa) yurt dışı piyasalarda alım satım aracılığı kapsamında çalışılan kurum ve piyasalar
hakkında bilgi aşağıdaki gibidir:
Kurum: Saxo Bank A/S
İŞLEM YAPILAN PİYASALAR/BORSALAR:
CME (Chicago Merchantile Exchange)
EUR_PAR2 (Euronext Equity&Index Derivatives)
COMEX (Commodity Exchange)
SSE (Nasdaq OMX Stockholm)
CBOT (Chicago Board of Trade)
EUREX
EUR_AMS2 (Euronext Equity&Index Derivative)
NYMEX (Newyork Merchantile Exchange)
EUR_PAR1 (Euronext Commodities Derivatives)
YURTDIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KOMİSYON, ÜCRET VE VERGİ TUTAR VE ORANLARI
İşlemlere başlamadan önce, ödemekle yükümlü olduğunuz komisyon, ücret, vergi vb. kesintiler hakkında bilgi
sahibi olmanız gerekmektedir.
İşlemlere konu komisyon, ücret ve vergi tutar ve oranları ile diğer tüm kesintiler ilgili sermaye piyasası aracına
konu sözleşme ile birlikte tarafınıza bildirilecektir / internet sitemizde güncel olarak ilan edilecek ve/veya
tarafınıza elektronik ortamda bildirilecektir. Anlaşılmadığını düşündüğünüz herhangi bir komisyon, ücret, vergi
vb. kesinti varsa, bu hususu Finansinvest’e bildirdiğiniz takdirde tarafınıza yazılı ve/veya sözlü olarak örnekleriyle
birlikte açıklama yapılabilecektir.
İşbu “Yurtdışı İşlemler Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören
sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm
riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir
şekilde araştırma yapmalısınız.
MÜŞTERİ:
Müşteri’ye münhasır seri ve barkod numaralı ve 2 nüsha olarak düzenlenen 5 (beş) sayfadan ibaret işbu Risk
Bildirim Formu, taraflarca okunup, içeriği kabul edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye
verilmiştir.
Aşağıda imzası bulunan Müşteri, zaman damgasına haiz bu Formun sol üst köşesinde yer alan seri numarası
ve sol alt köşesinde yer alan barkod numarasını taşıyan her bir sayfanın tamamını okuduğunu, anladığını, her
sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, Form’da bildirilen hususların haklarında geçerli
olacağını kabul ve beyan eder.
ADI SOYADI/UNVANI
TARİH

:

:

FORMUN TÜM SAYFALARINI OKUDUM, ANLADIM, SON SAYFAYA İMZA ATMAYI TALEP EDİYORUM.
Yukarıdaki ibarenin Müşteri tarafından elle yazılmasını rica ederiz.

İMZA

: __________________
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