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NYILATKOZAT
ÜGYNÖK IGÉNYBEVÉTELÉVEL TÖRTÉNŐ ÜZLETKÖTÉS
FELTÉTELEINEK TUDOMÁSUL VÉTELÉRŐL
Alulírott
Név/Cégnév:
Lakcím/Székhely:
Ügyfélkód:
Adóazonosító jel/Adószám:
Telefon:
Kijelentem, miszerint tudomásom van arról, hogy a köztem és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely:
1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041206) – továbbiakban: Takarékbank Zrt.- között
200………………..-án létrejött …………………………………. című szerződéssel összefüggésben, vagy attól
függetlenül megkötésre kerülő egyedi szerződéseket, illetve az általam adott megbízásokat közvetett módon, a
Takarékbank Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységét elősegítő tevékenységet végző, a Takarékbank Rt.-nek a
valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2) bek. 46. pontja szerinti függő ügynökeként eljáró
………………………………. - (Székhely: ………………………………. Cg.: …………………) – továbbiakban:
Ügynök – közreműködésével adom meg.
A fentiekre tekintettel az alábbiakat jelentem ki:
1.

Hozzájárulok, hogy bármely a Takarékbank Zrt. részére, a befektetési szolgáltatási tevékenység ellátásához
megadott személyes adatomat vagy azonosítómat, ideértve bármely általam megadott kódot, kódszámot vagy
kódszót, a Takarékbank Zrt. az Ügynök tudomására hozzon, továbbá, hogy azt az Ügynök nyilvántartsa.
Tudomásul veszem, hogy az Ügynök az általam megadott adatok és kódok felhasználásával végez ügyfél
azonosítást. Hozzájárulok továbbá, hogy a Takarékbank Zrt. az Ügynöknek az Ügynökkel való kapcsolattartás
során a nyitott határidős tőzsdei és/vagy tőzsdén kívüli pozícióimról készített kimutatást megküldje.

2.

Tudomásul veszem, hogy a Takarékbank Zrt.-vel, az Ügynök igénybevétele útján kötött, általam
kezdeményezett szerződések, illetve a számára adott megbízások abban az időpontban jönnek léte, amikor azt
a Takarékbank Zrt. elfogadja. Amennyiben bármely okból az általam kezdeményezett szerződések, vagy adott
megbízások nem jönnek létre érvényesen az Ügynök köteles erről az általam az adott ügylethez kapcsolódó
szerződés megkötésekor megadott, ennek hiányában a fent írt telefonszámon tájékoztatni.

3.

Elfogadom, hogy az Ügynök a Takarékbank Zrt.-vel való kapcsolattartás során, az általam kezdeményezett
szerződések, illetve adott megbízások azonosítás céljából az általam megadott adatokat és kódokat
felhasználva jár el. A magam, illetve esetleges meghatalmazottaim nevében elfogadom továbbá, hogy a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény szerint kötelező ügyfél azonosítást a Takarékbank Zrt. megbízásából az Ügynök végzi el.

4.

Kijelentem, hogy a Takarékbank Zrt., illetve Ügynöke részéről a Takarékbank Zrt. befektetési szolgáltatási
tevékenységének az Ügynök útján történő igénybevételéről a szükséges és számomra megfelelő tájékoztatást
megkaptam, figyelmemet az Ügynöknek a Takarékbank Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységét elősegítő
jellegére, annak tartalmára az Ügynök megfelelő módon felhívta.

……………………….., 200……………….
___________________________
Ügyfél
(Cégszerű aláírás)
A Nyilatkozatot átvettem:
……………………….., 200……………….
___________________________
Ügynök
(Cégszerű aláírás)

