TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,
Pethényi köz 10., Cg. 01-10-041206) Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő
szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatának 2018. június 05. napjával módosuló
rendelkezéseiről
Tisztelt Ügyfelünk!
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő
szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatát (továbbiakban: Befektetési Üzletszabályzat) 2018.
június 05-i hatállyal módosítja, amelyről az alábbiakban tájékoztatjuk Ügyfeleinket. A törölt
rendelkezéseket áthúzással, a helyükbe lépő új rendelkezéseket vastag, dőlt betűvel jelöljük.
1.

Az Üzletszabályzat II. Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok elnevezésű fejezete 5.2.9.
Eljárás a kommunikációs kapcsolat hibája esetén elnevezésű pontjának második bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„A Bank nem felelős az Ügyfél által a banki szolgáltatások elérése érdekében igénybe vett
üzemeltetők, közvetítő szolgáltatók érdekkörében felmerülő, illetve a telefonvonalak, privát
telefonközpont, illetve a számítástechnikai rendszerek használatából eredő károkért – ide nem
értve Bank által a szolgáltatása nyújtásának elősegítése érdekében megbízott közvetítők
vagy kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatók tevékenységéből eredő károkat,
melyek a Bank érdekkörébe esnek –, valamint az Ügyfél Ügyfelek által igénybe vett
telefonkészülék, számítógép vagy más, távolról hozzáférést biztosító eszközök használatából
eredő károkért, továbbá a Bank nem vállal felelősséget a számítógépes elektronikus rendszerek
illetéktelen személyek által megszerzett információk felhasználásával Ügyfeleknek okozott
károkért. Az Ügyfél ezúton az előzőekben írtak szerint visszavonhatatlanul mentesíti a Bankot
minden a Bank érdekkörén kívül eső olyan felelősség alól, amely a számítástechnikai rendszer,
illetve hálózat hibájából, vagy bármely egyéb okból történő megszakadásából következhet be. A
Bank kizárja továbbá azon megbízások nem teljesítéséből eredő felelősségét, amelyek az
adatátvitel sebességéből adódnak.”

2.

Az Üzletszabályzat II. Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok elnevezésű fejezete 5.3.7.
Eljárás a kommunikációs kapcsolat hibája esetén elnevezésű pontjának második bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„A Bank nem felelős az Ügyfél által a banki szolgáltatások elérése érdekében igénybe vett
üzemeltetők, közvetítő szolgáltatók érdekkörében felmerülő, illetve a telefonvonalak, privát
telefonközpont, illetve a számítástechnikai rendszerek használatából eredő károkért – ide nem
értve Bank által a szolgáltatása nyújtásának elősegítése érdekében megbízott közvetítők
vagy kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatók tevékenységéből eredő károkat,
melyek a Bank érdekkörébe esnek –, valamint az Felhasználók Ügyfelek által igénybe vett
telefonkészülék, számítógép vagy más, távolról hozzáférést biztosító eszközök használatából
eredő károkért, továbbá a Bank nem vállal felelősséget a számítógépes elektronikus rendszerek
illetéktelen személyek által megszerzett információk felhasználásával Ügyfeleknek okozott
károkért. Az Ügyfél ezúton az előzőekben írtak szerint visszavonhatatlanul mentesíti a Bankot
minden a Bank érdekkörén kívül eső olyan felelősség alól, amely a számítástechnikai rendszer,
illetve hálózat hibájából, vagy bármely egyéb okból történő megszakadásából következhet be. A
Bank kizárja továbbá azon megbízások nem teljesítéséből eredő felelősségét, amelyek az
adatátvitel sebességéből adódnak.”
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