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. december 01. napjával módosuló
rendelkezéseiről
Tisztelt Ügyfelünk!
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő
szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatát (továbbiakban: Befektetési Üzletszabályzat) 2018.
december 01-i hatállyal módosítja, amelyről az alábbiakban tájékoztatjuk Ügyfeleinket. A törölt
rendelkezéseket áthúzással, az új rendelkezéseket vastag, dőlt betűvel jelöljük.
A Takarékbank Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő Szolgáltatásokra
vonatkozó Üzletszabályzatának (a továbbiakban: Üzletszabályzat) módosuló, törlésre kerülő és
új rendelkezései:
1.

Az Üzletszabályzat II. Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok elnevezésű fejezete 5.2.4.
A megbízások felvételének és teljesítésének különös szabályai elnevezésű pontjának harmadik
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Bank külön felhívja az Ügyfél figyelmét a tőzsdei megbízások tőzsdei kereskedési rendszer
által történő visszautasításból eredő kockázatra. Az EIB rendszeren keresztül csak prompt,
illetve határidős, piaci, vagy limitáras megbízás adható, limitáras megbízás esetén
visszavonásig, adott dátumig vagy napi érvényességgel, melyet a Bank automatikusan
kereskedési szakaszkorlátozás nélkül (no restriction) továbbít a BÉT felé. Előfordulhat, hogy a
fenti paraméterekkel megadott megbízás az adott kereskedési szakaszban nem érvényes, így a
BÉT azt visszautasítja. Az ebből adódó kockázatok elkerülése miatt az ügyfél köteles a tőzsdei
megbízásának tőzsde által történő befogadását a „Napi és függő megbízások” c. menüpontban
ellenőrizni.”

2.

Az Üzletszabályzat II. Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok elnevezésű fejezete 5.2.5.
Az EIB Értékpapír szolgáltatás keretében igénybe vehető termékek, szolgáltatások elnevezésű
pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.2.5.
Az EIB
szolgáltatások

Értékpapír

szolgáltatás

keretében

igénybe

vehető

termékek,

A Felhasználók az EIB Értékpapír szolgáltatáson keresztül az alábbi pénzügyi eszközöket,
szolgáltatásokat vehetik igénybe:
-








Áttekintő lekérdezések (megbízások és tranzakciók)
Letöltések (elemzések, ügyfél tájékoztató anyagok)
Kereskedhető és/vagy nyilvántartott termékek köre:
 BÉT (Budapesti Értéktőzsde) azonnali – prompt – piacára bevezetett
részvények
 Takarékbank Zrt. által forgalmazott befektetési jegyek
 Forintban és devizában denominált állampapírok
Új megbízás
BÉT prompt vétel/eladás
Befektetési jegy vétel/eladás
állampapír jegyzés
OTC kötvény, állampapír vétel/eladás
Pénzátutalás alszámlák továbbá ügyfél számlái között
Tartós megbízás (Befektetési jegyek, illetve állampapírok rendszeres vételére
vonatkozó megbízás)

Az Electra Internet Banking felületen elérhető funkciók részletes leírását
kereskedhető/nyilvántartott termékek körével kapcsolatos részletes információkat a
honlapján elérhető és letölthető Felhasználói Kézikönyv tartalmazza.

és a
Bank

Az EIB Értékpapír rendszeren keresztül megjelenített tőzsdei adatok a valós idejű adatokhoz
képest 15 perces késleltetéssel kerülnek megjelenítésre.”
3.

Az Üzletszabályzat II. Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok elnevezésű fejezete 5.2.7.
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 Ügyfelek által igénybe vett telefonkészülék, számítógép vagy
más, távolról hozzáférést biztosító eszközök használatából eredő károkért, továbbá nem vállal
felelősséget a számítógépes elektronikus rendszerekhez az Ügyfél hibájából (i) illetéktelen
személyek által történő hozzáférés során az Ügyfélnek okozott vagy (ii) illetéktelen
személyek által történő hozzáféréssel illetéktelen személy által megszerzett információk
felhasználásával Ügyfeleknek okozott az Ügyfél által elszenvedett 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.”

