
 

  



 

A KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzata alapján a Risk Know Your Customer Kérdőív kitöltését 

az alábbiak szerint határozza meg. 

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF Zrt.) szeretné minél 

teljeskörűbben megismerni meglévő, és leendő ügyfeleit a hatékonyabb együttműködés érdekében. 

Ennek keretében bevezetésre került a Risk Know Your Customer kérdőív (a továbbiakban: Kérdőív). 

A Kérdőív kitöltése - a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatával összhangban - részét képezi az 

éves adatszolgáltatási kötelezettségnek, illetve új, csatlakozni kívánó ügyfelek esetén a csatlakozási 

feltételeknek. Amennyiben a csatlakozási folyamat részeként tölti ki a kérdőívet, úgy az itt 

beküldött beszámoló adatai képezik az alapját a saját tőke vizsgálatnak, melyről a 3.3.1. és 9.3.1. 

pontokban találhat további információkat. 

A Kérdőívet az éves adatszolgáltatási kötelezettség és csatlakozási folyamat részeként elektronikus 

formában kell kitölteni. A Kérdőív elérése regisztrációhoz kötött, amelyhez szükséges linket a KELER 

KSZF küldi meg a kitöltő félnek. 

A Kérdőív az alábbi linken érhető el: https://www.kelerkszf.hu/Risk-KYC-kerdoiv-v4. 

Belépés a Kérdőív kitöltéséhez: 

 Felhasználó név: minden esetben a megadott és már regisztrált e-mail cím, ami nem változik 

 Jelszó: a regisztráció során generált jelszó 

KYC kérdőív használata során: 

 Támogatott böngésző az IE 10+ és a Google Chrome legfrissebb verziója 

 Engedélyezze a Javascript és a Cookie funkciókat a használt böngészőben 

Egyes kérdéseknél súgó segít a kérdések értelmezésében illetve megválaszolásában. 

Bizonyos kérdések megválaszolásához csatolmány feltöltése szükséges, amelyeket a súgóban 

megtalálható kiterjesztések valamelyikében, a mindenkori vonatkozó jogszabályi előírások szerinti 

formában, eredeti, cégszerű aláírással ellátva kell feltölteni. 

A Kérdőívet az éves adatszolgáltatási kötelezettség és csatlakozási folyamat részeként PDF 

formában kell kitölteni és elektronikus mail formájában visszajuttatni a KELER KFSZ által előírt 

módon. 

Egyes kérdéseknél súgó segít a kérdések értelmezésében, illetve megválaszolásában. 

  

https://www.kelerkszf.hu/Dokumentumtár/Szabályzatok/KELER%20KSZF%20Általános%20Üzletszabályzat/
https://www.kelerkszf.hu/Risk-KYC-kerdoiv-v4


 

Bizonyos kérdések megválaszolásához csatolmány megküldése szükséges. A csatolmányokat, a 

súgóban megtalálható kiterjesztések valamelyikében, a mindenkori vonatkozó jogszabályi előírások 

szerinti formában, eredeti, cégszerű aláírással ellátva kell visszajuttatni a KELER KSZF által előírt 

módon, elektronikus mail formájában, a kitöltött PDF kérdőívvel együtt. 

Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésére a kszfreporting@kelerkszf.hu e-mail címen. 

Budapest, 2021. június 15. 

KELER KSZF Zrt. 
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