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HIRDETMÉNY
a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő Szolgáltatásokra
vonatkozó Üzletszabályzata 11. számú mellékletét képező, valamint a Takarékbank Zrt. munkavállalóinak
hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ, illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és
Társaságok munkavállalóira, valamint azon az FHB Bank Prémium Gold Szolgáltatás Biztosításáról Szóló
Szerződéssel rendelkező ügyfeleire, akik az FHB Bank Zrt., mint az állomány átruházója és a Takarékbank Zrt., mint
az állomány átvevője között 2017. november 2. napján létrejött állomány-átruházási szerződés alapján átadásra
kerültek az FHB Bank Zrt. befektetési szolgáltatásokkal összefüggő szerződéses kötelezettségeinek állományával
2017. december 18. napján a Takarékbanknak Zrt.-nek, és az egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt
Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalókra és a bankból nyugdíjba vonult volt
munkavállalókra érvényes Díjtételek jegyzékének II. 1. és 4. pontjában meghatározott Értékpapír- és ügyfélszámla
esetében alkalmazandó számlavezetési díjra vonatkozó kiegészítéséről
Hatályos: 2018. április 18. napjától visszavonásig, legkésőbb 2018. június 29. napjáig megnyitott
értékpapírszámlákra vonatkozóan
A Takarékbank Zrt. a 2018. április 18. és 2018. június 29. közötti időszakban megnyitott Értékpapír- és ügyfélszámlák
és/vagy Tartós Befektetési Számla (Adófaragó Befektetési Számla) és/vagy Nyugdíj-előtakarékossági Számla
esetében 2019. június 30-ig díjmentesen biztosítja az értékpapírszámla és ügyfélszámla vezetést, az alábbi feltételek
együttes teljesülése esetén:
•

•
•
•

új számlaszerződés megkötése a Takarékbank Zrt.-vel Értékpapír- és ügyfélszámla és/vagy Tartós
Befektetési Számla (Adófaragó Befektetési Számla) és/vagy Nyugdíj-előtakarékossági Számla vezetésre
vonatkozóan 2018. április 18. és 2018. június 29. között, és további befektetési szolgáltatással kapcsolatos
szerződéssel nem rendelkeznek a Takarékbank Zrt.-nél,
az Ügyfél nem rendelkezik a Takarékbank Zrt.-nél vezetett hatályos – az adott értékpapírszámla típusra
vonatkozó – szerződéssel 2018. április 10-e és az új ugyanazon típusú értékpapírszámla megnyitása között,
az új értékpapírszámlán legalább 2.000.000,- (kétmillió) forint értékben (piaci értéken) MPT Ingatlan Alap
és/vagy MPT Harmónia Vegyes Alap és/vagy TF Apollo Részvény Alap és/vagy MPT Hosszú Kötvény Alap
és/vagy TF Rövid Kötvény Alap vásárlása a számlanyitás hónapjának utolsó munkanapjáig, és
a megvásárolt állományból legalább 2.000.000,- (kétmillió) forint értékű állomány megtartása az új
értékpapírszámlán a díjmentes számlavezetési időszak végéig, azaz 2019. június 30-ig.

A Takarékbank Zrt., a fenti feltételek teljesítését követően is jogosult a feltételek fennállását ellenőrizni - különösen
az előírt befektetési alapokra, valamint a minimum állományi elvárásokra vonatkozóan - a díjmentes számlavezetési
időszak végéig és azok nem teljesülése esetén jogosult a feltételek fennállásának megszűnésétől kezdve a hatályos
Díjtételek jegyzékében szereplő értékpapírszámla vezetési és ügyfélszámla vezetési díjakat felszámítani.
Jelen Hirdetmény nem módosítja a Díjtételek jegyzékének IX. 1. pontjában szereplő „Számlakivonat küldési díj postai
értesítés esetén” mértékét.
Az ajánlat elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó
lehet. Az alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. A konstrukcióban szereplő befektetési
termék és ügyfél kockázati besorolás összefüggéseivel kapcsolatos kérdéseivel a Szövetkezeti Hitelintézet
munkatársaihoz fordulhat.
Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa át a kapcsolódó dokumentumokat! Az
említett Alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az
Alapok időszaki hozamairól, az Alapokat érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódhat a
http://www.takarekinvest.hu honlapon, az Alapok forgalmazási helyein, illetve a Diófa Alapkezelő Zrt. internetes
oldalán (www.diofaalapkezelo.hu) megtalálható hivatalos tájékoztatókból, az Alapok Tájékoztató és Kezelési
Szabályzatából, a Kiemelt Befektetői Információkból és a havi portfólió jelentésekből.
Jelen Hirdetmény részét képezi a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre
és Kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat 11. számú mellékletének, valamint a Hirdetmény
vonatkozásában felsorolt Díjtételek jegyzékeinek. Jelen Hirdetményben nem szereplő feltételek és kondíciók az
Üzletszabályzatban és a Díjtételek jegyzékeiben találhatók, amely a http://www.takarekinvest.hu oldalon érhető el.
Budapest, 2018. április 16.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

