TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,
Pethényi köz 10., Cg. 01-10-041206) Befektetési szolgáltatási tevékenységekre is kiegészítő
szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatának 2017. április 15. napjával módosuló
rendelkezéseiről

Tisztelt Ügyfelünk!
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre is kiegészítő
szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatát (továbbiakban: Befektetési Üzletszabályzat) 2017.
április 15-i hatállyal módosítja, amelyről az alábbiakban tájékoztatjuk Ügyfeleinket. A törölt
rendelkezéseket áthúzással, a helyükbe lépő új rendelkezéseket vastag, dőlt betűvel jelöljük.
1. A Befektetési Üzletszabályzat I. „Általános rész” 1. „Az Üzletszabályzat hatálya és alkalmazása”
fejezet 1.4. „Az Üzletszabályzat közzététele, módosítása és a szerződések, keretszerződések
megszüntetésének általános szabályai” c. pontja az alábbiak szerint módosul:
(…)
„A Bank az Üzletszabályzat módosításáról, annak hatálybalépését 15 nappal megelőzően értesíti
ügyfeleit, kivéve, ha az Üzletszabályzat egyidejűleg végrehajtott valamennyi módosítása az
Ügyfél számára nem kedvezőtlen, vagy annak módosítása jogszabályváltozás miatt következett
be. Amennyiben az Ügyfél a változás ellen a módosítás hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik,
azt általa elfogadottnak kell tekinteni.” (…)
2. A Befektetési Üzletszabályzat I. „Általános rész” 9. „Ügyleti biztosítékok” fejezet az alábbiak
szerint módosul:
(…)
„Amennyiben az Ügyféllel szemben felszámolási eljárás indul, a felszámolási eljárás kezdő
időpontjában iránti kérelem benyújtásának napján a Banknak az Ügyféllel szembeni követelései
egy összegben esedékessé válnak és a Bank jogosult az Ügyféllel kötött valamennyi szerződését
azonnali hatállyal felmondani.”
(…)
3. A Befektetési Üzletszabályzat II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 4.
„Sajátszámlás ügyletek” fejezet 4.2.” Tőzsdén kívüli határidős állampapír, deviza és deviza opciós
ügylet” fejezet 4.2.1. „A megbízás (ajánlat) felvételének különös szabályai” c. pontja az alábbiak
szerint módosul:
(…)
„A határidős deviza ügyleteknél és deviza opciós ügyleteknél a minimum lejárati határidő egy hét,
a maximális határidő 370 nap. Ez mind deviza/deviza, mind pedig deviza/forint ügyletek-re
értendő. A köthető minimum összeg mind a határidős, mind az opciós ügyleteknél 100.000 euró,
vagy ezzel egyenértékű egyéb deviza, míg opciós ügyleteknél 500.000 euró, vagy ezzel
egyenértékű egyéb deviza. A felek ettől kölcsönös megállapodás esetén eltérhetnek.
(…)
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4. A Befektetési Üzletszabályzat II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6.
„Számlavezetés körébe tartozó szolgáltatások” fejezet 6.4. „Nyugdíj-előtakarékossági számla” c.
fejezet 6.4.7. „A Nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatban felmerülő díjak, költségek” c.
pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Nyugdíj-előtakarékossági száma megnyitása díjmentes. A Bank jogosult a számlavezetés
éves, a mindenkor hatályos Díjtételek jegyzékében rögzített díját és a NYESZ szerződésben
vállalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő egyéb, a mindenkor hatályos Díjtételek jegyzékében rögzített díjat az Előtakarékoskodóval szemben felszámítani. díja a Nyugdíjelőtakarékossági számlán jóváírt éves átlagos állomány egy ezrelékének megfelelő összeg, de
legalább kétezer forint, melynek időarányos része havonta esedékes.
A NYESZ-R számlára adott vételi megbízások után a Takarékbank Zrt. díjat nem számol fel.
A Bank a NYESZ szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő egyéb
díjak tekintetében a mindenkor hatályos Díjtételek jegyzékében rögzített díjakat jogosult az
Előtakarékoskodóval szemben felszámítani. ”

5. A Befektetési Üzletszabályzat II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6.
„Számlavezetés körébe tartozó szolgáltatások” fejezet 6.5. „Tartós befektetési számla (Adófaragó
befektetési számla)” fejezet 6.5.6. „A Nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatban felmerülő
díjak, költségek Tartós befektetési számla megszűnésének/megszüntetésének adózási szabályai” c.
pontja az alábbiak szerint módosul:
(…)
„Amennyiben az Ügyfél a Tartós befektetési számlát a számlanyitás évében illetve a lekötési
időszak első három évében szűnteti meg, a megszakítás napjára megállapított lekötési hozam után
15%-os adókulccsal adózik, valamint a 2013. július 31. napját követően nyitott tartós befektetési
számlák esetén további, 6%-os egészségügyi hozzájárulás is fizetendő.”

Takarékbank Zrt.
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