Szolgáltatási szerződés
Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról
Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest,
Tölgyfa u. 1-3.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, Cg. 01-10-041206;
Tevékenységi engedély szám: III/41.086/2002, III/41.086-2/2002, Felügyelő hatóság:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
(a továbbiakban: Bank),
valamint
Számlatulajdonos adatai
Név (családi és utónév) / cég
neve:
Ügyfélkód:
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Szolgáltatásba bevont számlák :

Értékpapír-, és ügyfélszámla
Nyugdíj-előtakarékossági számla
Tartós Befektetési Számla

Leánykori név (születési név):
Anyja születési neve:
Születési hely, idő
(év, hónap, nap):
Személyazonosságot igazoló
okmány típusa és száma /
cégjegyzékszám:
Állampolgárság:
Állandó lakcím / székhely:
Levelezési cím:
Mobiltelefonszám:
Külföldi magánszemély esetén
magyarországi tartózkodási hely:
Adóazonosító jel / adószám:
E-mail cím:
- számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Jelen Szolgáltatási szerződés mindkét Fél által történő aláírásával a Bank kötelezettséget
vállal arra, hogy a Bank internetes honlapján (https://netbroker.takarekbank.hu) a jelen
Szolgáltatási szerződésben, az annak elválaszthatatlan mellékletét képező Általános
Szerződési Feltételekben és Valós idejű tőzsdei adatok nyújtásáról szóló szolgáltatási
szerződésben valamint a Bank Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő
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A nem kívánt variáció törlendő
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szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat)
meghatározott feltételekkel a Számlatulajdonos részére hozzáférhetővé teszi a Takarék
NetBróker szolgáltatást, amely keretében a Számlatulajdonos interneten keresztül igénybe
veheti jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített szolgáltatások és termékek körét.
2. A Takarék NetBróker szolgáltatás igénybevétele során a Számlatulajdonos azonosítását, a
szolgáltatás letiltását, a Felek felelősségére, kárviselésére vonatkozó szabályokat az
Általános Szerződési Feltételek (1. számú melléklet) tartalmazza.
3. Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a Takarék NetBróker szolgáltatás
működtetéséhez szükséges technikai eszközök (hardver, szoftver) műszaki jellemzőiről,
használatáról, valamint a felület kezeléséről szóló, a Takarék NetBróker felületén elérhető
„Hírek, információk” c. menüpontjának „Tájékoztató anyagok” almenüpontjában található
„Takarék NetBróker Felhasználói kézikönyv” alapján tájékozódik a Takarék NetBróker
rendszer rendeltetésszerű használatáról.
4. A Számlatulajdonos a jelen Szolgáltatási szerződés aláírásával a befektetési szolgáltatási
tevékenység keretében nyitott, jelen Szolgáltatási szerződés megkötésekor meglévő,
illetve a szolgáltatás igénybevételét követően megkötött, a Számlatulajdonos ügyfélkódján
nyilvántartott valamennyi számláját automatikusan bevonja az Takarék NetBróker
szolgáltatásba.
5. A Számlatulajdonos azonosítása a szolgáltatások igénybevétele során az Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott módon, azonosítási kódokkal történik.
Számlatulajdonos köteles a Takarék NetBróker használatához szükséges azonosítási
kódokat titkosan kezelni, azokat nem teheti más személyek részére hozzáférhetővé.
Amennyiben az azonosító kódok kikerülnek a Számlatulajdonos birtokából, vagy azok
jogosulatlan harmadik fél birtokába kerülnek, tudomására jutnak, köteles azt a Banknak
haladéktalanul bejelenteni. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősül és az ebből eredő károkért a Számlatulajdonos az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak szerint felel.
6. A Számlatulajdonos a jelen Szolgáltatási szerződés által igénybevett szolgáltatásokért
díjat, valamint költséget köteles fizetni, melyeknek mértékét, megfizetésének módját és
esedékességét a vonatkozó mindenkor hatályos Díjtételek jegyzéke tartalmazza.
A Számlatulajdonos ezúton felhatalmazza a Bankot, hogy az aktuális Díjtételek
jegyzékében megállapított esedékes díj összegével megterhelje a Számlatulajdonos
Takarék NetBróker szolgáltatásba bevont ügyfélszámláját, annak hiányában a nyugdíjelőtakarékossági vagy a tartós befektetési számláját.
Az egyes megbízási díjak azt a számlát terhelik, amelyre az Ügyfél a megbízást adta.
7. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Bankkal való kapcsolattartás módjaként a Takarék
NetBróker szolgáltatás igénybe vétele során a Takarék NetBróker rendszeren keresztül
történő elektronikus levelezést választja.
8. A Bank fenntartja magának a jogot és a Számlatulajdonos kifejezetten elismeri a Bank
azon jogát, hogy új szolgáltatás bevezetésekor a Szolgáltatási szerződés 1. és 2. számú
mellékletét kiegészítse, továbbá, hogy a jelen Szolgáltatási szerződés 1. és 2. számú
mellékletében, valamint az Üzletszabályzatban foglalt, a Takarék NetBróker Szolgáltatás
nyújtására, illetve igénybevételére vonatkozó feltételeket, kondíciókat a pénz és tőkepiaci
feltételeknek, jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, valamint a Banki üzletpolitikának
megfelelően bármikor egyoldalúan módosíthassa, illetve új díjakat, költségelemeket
vezessen be.
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A módosításról a Bank az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és
határidővel tájékoztatja a Számlatulajdonost.
9. A jelen Szolgáltatási szerződés határozatlan időre szól, melyet a Számlatulajdonos
azonnali hatállyal, a Bank 1 hónapos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozat formájában,
indokolás nélkül, valamint a Felek együttesen, közös megegyezéssel szüntethetnek meg.
Amennyiben a Számlatulajdonos a jelen Szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal
mondja fel, a Bank a Takarék NetBróker rendszerhez való hozzáférési jogosultságot
felmondás Bank általi kézhezvételét követő banki munkanapon, a Bank rendes
felmondása esetén a felmondási idő lejártát követő banki munkanapon szünteti meg.
A Bank jogosult a Szolgáltatási szerződést írásban, indokolás mellett azonnali hatállyal
felmondani és ezzel egy időben a szolgáltatást letiltani, ha a Számlatulajdonos bármely
kötelezettségét nem teljesíti vagy azt súlyosan, illetve ismételten megszegi.
Jelen Szolgáltatási szerződés megszűnésekor a Bank és a Számlatulajdonos kötelesek
egymással elszámolni. A Takarék NetBróker szolgáltatással kapcsolatosan felszámított, a
Bank számára meg nem fizetett díjak, költségek a Szolgáltatási szerződés megszűnésének
napján egy összegben esedékessé válnak.
A Szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése
Számlatulajdonos Bankkal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatát.

nem érinti a

10. A jelen Szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott „Alapszerződésekben”, a Felhasználói kézikönyvben, a Bank
Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó
üzletszabályzatában és a Díjtételek jegyzékében, valamint a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak az irányadók.
11. A jelen Szolgáltatási szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy a
Szolgáltatási szerződést mellékleteivel együtt átvette, azok tartalmát megértette és
tudomásul vette.
12. A jelen Szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:

Általános Szerződési Feltételek a Takarék NetBróker szolgáltatás
igénybe vételéhez
A Takarék NetBróker szolgáltatás keretében igénybe vehető
termékek, szolgáltatások
Valós idejű tőzsdei adatok nyújtásáról szóló szolgáltatási
szerződés

Jelen szerződést a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Dátum: ..........................................
........…............................................
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
nevében függő ügynökként eljáró….

................................................................
Számlatulajdonos

3

1. számú melléklet
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
TAKARÉK NETBRÓKER SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.;
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, Cg. 01-10-041206; a továbbiakban:
Bank) a Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról szóló Szolgáltatási szerződés
(továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) Számlatulajdonos és a Bank által történő aláírásával
vállalja, hogy internetes honlapján (https://netbroker.takarekbank.hu) keresztül magyar és
angol nyelven, a Szolgáltatási szerződésben, a jelen Általános Szerződési Feltételekben, a
szolgáltatási szerződés 3. számú mellékletét képező Valós idejű tőzsdei adatok nyújtásáról
szóló szolgáltatási szerződésben, valamint a Bank Befektetési szolgáltatási tevékenységekre
és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatában (továbbiakban: Üzletszabályzat)
rögzített feltételekkel hozzáférhetővé teszi a Számlatulajdonos részére a Takarék NetBróker
szolgáltatást, melynek keretében a Számlatulajdonos interneten keresztül igénybe veheti a
Szolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében rögzített szolgáltatások és termékek körét.
1. A Takarék NetBróker szolgáltatás célja, lehetőségei
A Takarék NetBróker a Bank internetes felhasználói felülete, amelynek segítségével a
Számlatulajdonos – a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített korlátozással – az
interneten keresztül a nap 24 órájában el tudja érni a Bank által kínált, a Szolgáltatási
szerződés 2. számú mellékletében rögzített szolgáltatások és termékek körét, a szolgáltatásba
bevont értékpapír-, és ügyfélszámlákhoz kapcsolódóan megbízásokat adhat, nyomon
követheti a megbízások végrehajtását, valamint lekérdezheti a számlaegyenleget.
A Takarék NetBróker szolgáltatás több szempont szerinti listák készítésével további
segítséget nyújt az információszolgáltatási, egyeztetési és könyvelési feladatokhoz.
2. A Takarék NetBróker szolgáltatás igénybevételének feltételei
2.1.Takarék NetBróker szolgáltatás igénybevételére az a Számlatulajdonos jogosult, aki a
Bankkal Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról szóló szolgáltatási szerződést, - az
annak mellékletét képező - Valós idejű tőzsdei adatok nyújtásáról szóló szolgáltatási
szerződést és
2.1.1. Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződést
és/vagy
2.1.2. Nyugdíj-előtakarékossági értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló
számlaszerződést
és/vagy
2.1.3. Tartós befektetési számla vezetéséről szóló tartós befektetési szerződést kötött
és
Rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai feltételekkel..
Amennyiben a Számlatulajdonos valamennyi 2.1.1., 2.1.2. valamint 2.1.3. pontban
meghatározott szerződése (továbbiakban együtt: Alapszerződés) megszűnik, azzal
egyidejűleg a Szolgáltatási szerződés is hatályát veszti.
Amennyiben a Számlatulajdonos Valós idejű tőzsdei adatok nyújtásáról szóló
szolgáltatási szerződése megszűnik, azzal egyidejűleg a Szolgáltatási szerződés is hatályát
veszti, amennyiben a szerződésben megjelölt adatok nyújtására irányuló szolgáltatás
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folytatólagosságát, illetve az adatok folytatólagos elérhetőségét a Bank más szolgáltatón
keresztül a szerződés megszűnését követően nem biztosítja.
2.2. A Takarék NetBróker szolgáltatás igénybevételéhez a Számlatulajdonos köteles az alábbi
technikai, műszaki feltételeket biztosítani:
-

személyi számítógép;
Microsoft Windows (XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server
2008 vagy újabb verziók, mind 32 bites, mind 64 bites kiadásokban) operációs
rendszer, (az IE8 nem kompatibilis az előző Windows verziókkal)
folyamatosan frissített vírusellenőrző program;
internet kapcsolat;
internet böngésző: Internet Explorer 8.0 (vagy újabb) vagy Firefox, Opera;
Adobe Flash Player 9 vagy újabb verziója
SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely
távközlési szolgáltatónál.
Elektronikus levelezési cím

A Bank nem köteles ellenőrizni, hogy a Számlatulajdonos a megfelelő technikai, műszaki
feltételeket biztosította-e a Takarék NetBróker szolgáltatás használatához.
A Takarék NetBróker szolgáltatás minden nap 24 órán keresztül vehető igénybe, kivéve a
karbantartási, hibajavítási időket, amelynek időpontjáról és tartamáról a Bank az Ügyfél
Takarék NetBróker felületen található postaládájába küld tájékoztatást.
A rendszer szüneteléséből adódó esetleges károkért a Bank nem vállal felelősséget.
Az interneten keresztül adott megbízás végrehajtása során a Bank a jelen Általános
Szerződési Feltételekben valamint a Valós idejű tőzsdei adatok nyújtásáról szóló szolgáltatási
szerződésben foglaltak, a Budapesti Értéktőzsde mindenkori nyitva tartása, valamint az
Üzletszabályzatban és annak mellékleteiben meghatározott feltételek szerint jár el. A
megbízás befogadásáról és annak teljesítéséről – különös tekintettel a megbízások befogadási
határidejének lejártát követően adott megbízásokra - a Számlatulajdonos az internetes
felületen köteles tájékozódni a „Napi és függő megbízások” c. menüpont alatt, a megbízás
státuszának megtekintésével illetve változásának nyomon követésével.
3. A Takarék NetBróker szolgáltatás díja
A Számlatulajdonos a Takarék NetBróker szolgáltatás igénybevételéért, a Takarék NetBróker
rendszeren keresztül adott megbízásokért, illetve igénybevett szolgáltatásokért díjat, jutalékot
köteles fizetni a Bank felé, melynek mértékét, megfizetésének módját és esedékességét a
vonatkozó mindenkor hatályos Díjtételek jegyzéke tartalmazza.
A Takarék NetBróker szolgáltatás igénybe vétele során a Számlatulajdonos által alkalmazott
rendszerek használatával, üzemeltetésével valamint a telefon illetve az internet igénybevétel
járó költség kizárólag a Számlatulajdonost terheli.
A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank a Takarék NetBróker szolgáltatás
nyújtásához, illetve a Szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez más
személyek, szolgáltatók közreműködését is igénybe veheti.
4. A Felhasználó azonosítása
A Takarék NetBróker szolgáltatás aktiválása, azaz a Takarék NetBróker rendszerbe történő
első belépés a „felhasználó azonosító”, valamint a „bejelentkezési jelszó” megadásával
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történik. A Bank a felhasználó azonosítót, valamint a bejelentkezési jelszót tartalmazó
tájékoztatót a Szolgáltatási szerződés aláírásakor SMS-ben küldi meg a Számlatulajdonosnak
a Szolgáltatási szerződésben megjelölt mobiltelefonszámra. A felhasználó azonosítóért,
valamint a bejelentkezési jelszóért való felelősség azok átvételét követően a
Számlatulajdonost terheli.
A felhasználó azonosító valamint a bejelentkezési jelszó helyes megadását követően a Bank a
Számlatulajdonos által megadott telefonszámra SMS-ben titkos jelszót küld. Az SMS-ben
elküldött titkos jelszó helyes megadását követően engedélyezi a Bank a Takarék NetBróker
rendszerbe történő belépést. A Számlatulajdonos az SMS-ben megkapott titkos jelszót a
bejelentkezési jelszó megadását követő két percen belül tudja felhasználni. Három egymást
követő sikertelen titkos jelszó megadását követően, illetve a két perces időkorlátot meghaladó
próbálkozás esetén, a Bank SMS-ben új titkos jelszót küld.
A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank által közölt vagy a Számlatulajdonos által
egyedileg megadott bejelentkezési jelszó három egymást követő esetben történő sikertelen
megadása esetén a Bank a Takarék NetBróker rendszer használatát automatikusan letiltja. A
letiltást követően a Takarék NetBróker szolgáltatás a hozzáférési jogosultságok Bank által
történő ismételt aktiválását követően vehető igénybe.
A Számlatulajdonos a Bank felé történő bejelentéssel, valamint a Takarék NetBróker
rendszeren keresztül jogosult a mobiltelefonszámának, levelezési címének, valamint emailcímének megváltoztatására. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben
mobiltelefonszámát megváltozatja, úgy a Bank a Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtása
során a továbbiakban az új adatokat veszi figyelembe.
Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szolgáltatás keretein belül az emailcímét módosítja, úgy azzal egyidejűleg a „Nyilatkozat tájékoztatás módjáról” elnevezésű
nyomtatványon korábban megadott e-mailcímének módosításáról is nyilatkozik.
A Számlatulajdonos a Takarék NetBróker rendszerhez történő hozzáférésének aktiválásakor
illetve újra aktiválásakor alkalmazott - a Bank által közölt - bejelentkezési jelszót köteles az
első belépéskor illetve jogosult bármely bejelentkezést követően az általa választott
bejelentkezési jelszóra megváltoztatni.
Az elektronikus banki műveletek teljesítésekor a Bank azt tekinti Számlatulajdonosnak – mint
jogszerű felhasználónak -, aki az érvényes felhasználó azonosító, bejelentkezési jelszó
valamint a Számlatulajdonos által megadott telefonszámra SMS-ben elküldött titkos jelszó megadásával lép be a Takarék NetBróker rendszerbe. A jelen bekezdésben foglalt azonosítást
követő belépés után a Bank további ellenőrzést nem végez, a Takarék NetBróker rendszer
használatáért minden felelősség a Számlatulajdonost terheli.
A Számlatulajdonos köteles a felhasználó azonosítót, valamint a bejelentkezési jelszót
mindenkivel szemben titkosan kezelni és megőrizni, továbbá a legnagyobb gondossággal
eljárva biztosítani, hogy arról jogosulatlan harmadik személy tudomást ne szerezzen, illetve
jogosulatlan harmadik személy ne használhassa a Számlatulajdonos Takarék NetBróker
rendszerét.
A Számlatulajdonos az azonosító kódjait nem jegyezheti fel, illetve nem rögzítheti a Takarék
NetBróker rendszer részét képező, vagy más, a rendszerrel együtt őrzött bármilyen típusú
adathordozóra. A Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának
minősül ezen biztonsági, megelőzési kötelezettség megszegése. A Bank nem vizsgálja ezen
azonosító adatok felhasználójának használatra vonatkozó jogosultságát, valamint a használat
körülményeit, az azonosító adatok jogosulatlan harmadik személy általi felhasználásából
eredő károkért felelősségét kizárja, azokért kizárólag a Számlatulajdonos felel.
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A fentiek mellett, amennyiben a Bank észleli, vagy annak gyanúja merül fel, hogy a
felhasználói jelszavak kikerültek a Számlatulajdonos birtokából, jogosult – a
Számlatulajdonos haladéktalan értesítése mellett - a számla javára/terhére érkező megbízások
végrehajtását megtagadni és a szolgáltatást letiltani, jogosult továbbá az azonosító jelszavak
jogszerű használatát szúrópróbaszerűen ellenőrizni.
5. A megbízások átvétele, befogadása, teljesítése
A Bank a Takarék NetBróker rendszeren keresztül adott megbízásokat a papír alapon
benyújtottakkal egyenértékűnek tekinti, azokat a Bank azonos tartalmi követelményekkel
fogadja be és kezeli. A Bank a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint azz
Alapszerződésekben foglalt rendelkezéseknek nem megfelelő, hiányos, hibás vagy nem
megfelelő adatokat tartalmazó megbízások teljesítését jogosult visszautasítani.
Amennyiben a Számlatulajdonos alkalmassági teszttel rendelkezik, a teszt eredménye alapján
a Számlatulajdonos számára alkalmatlan pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás
végrehajtását a Bank megtagadja.
A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően
igénybe vett szolgáltatás esetén a beazonosítást követően adott megbízásokat sajátjaként
ismeri el, azokért teljes felelősséget vállal, tudomásul veszi továbbá, hogy megbízásait az
Üzletszabályzat „A megbízás módosítása és visszavonása” c. pontjában foglaltak, valamint az
Üzletszabályzat „Üzleti órák” c. mellékletében megjelölt határidő szerint vonhatja vissza.
A megbízások teljesítése a Bank részéről az Üzletszabályzat „Üzleti órák” c. mellékletében
foglaltak szerint történik.
A Számlatulajdonos köteles az általa adott megbízások szükséges fedezetének a megbízás
időpontjában történő rendelkezésre állásáról gondoskodni, ideértve a megbízások teljesítése
esetére felszámítandó azon mindenkori díjak, jutalékok összegét is, melyek a megbízás
teljesítésével egyidejűleg esedékesek. Amennyiben a megbízások költségeinek fedezetére a
Számlatulajdonos Takarék NetBróker szolgáltatásba bevont számlája nem szolgál megfelelő
fedezetül, a Bank köteles a megbízás teljesítését visszautasítani.
A megbízás abban az esetben tekinthető a Bank részéről átvettnek, ha a Takarék NetBróker
rendszer közli a Felhasználóval a megbízás átvételének a tényét. Az átvétel ténye még nem
jelenti a megbízás teljesítését. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a befogadott
megbízások teljesítéséről köteles tájékozódni a „napi és függő megbízások” c. menüpontban.
Azon megbízások esetén, amelyek rögzítése közben valamilyen technikai probléma merült fel
és ezáltal a Bank az(oka)t nem tudta átvenni a szóban forgó megbízás „a napi és függő
megbízások” c. menüpontban nem jelenik meg, a Bank a megbízást nem tekinti „átvettnek”.
6. A Takarék NetBróker szolgáltatás keretében igénybe vehető termékek,
szolgáltatások
A Takarék NetBróker rendszeren keresztül nyújtott termékek, szolgáltatások körét a
Szolgáltatási szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A Számlatulajdonos által igénybe
vehető termékek és szolgáltatások körét a Takarék NetBróker felületen lévő
„Termékcsoportok” menüpont alatt található menüpontok határozzák meg. A
Számlatulajdonos megbízást az ezen a menüponton keresztül elérhető termékekre adhat.
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Számlatulajdonos tudatában van annak, hogy a Takarék NetBróker rendszeren keresztül
megjelenített tőzsdei adatok valós idejűek, s a Valós idejű tőzsdei adatok nyújtásáról szóló
szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kerülnek megjelenítésre.
A Bank a Felhasználóktól csak abban az esetben fogad el azonnali és határidős forint átutalási
megbízást a Takarék NetBróker szolgáltatás keretein belül, ha Számlatulajdonos nem
rendelkezik az alábbi keretszerződésekkel:
- tőzsdén kívüli opciós és határidős deviza adásvételi keretszerződés, nettósítási és
pozíció lezáró nettósítási megállapodás
- tőzsdén kívüli határidős állampapír adásvételi keretszerződés, nettósítási és pozíció
lezáró nettósítási megállapodás
7. Számlatulajdonos tájékoztatása
A Bank a jogszabály szerinti ügyfél tájékoztatási kötelezettségének, így különösen, de nem
kizárólagosan a Takarék NetBróker rendszeren keresztül adott megbízások teljesüléséről - így
az
ügyfélszámla
megterheléséről,
a
megbízás
azonosítását
lehetővé
tevő
hivatkozásokról/adatokról, a Banknak fizetendő díjakról vagy egyéb fizetési
kötelezettségekről, valamint a Számlatulajdonos aktuális számlaegyenlegéről, az ügyfél- és
értékpapírszámla kivonatáról szóló tájékoztatásról - valamint az egyes pénzügyi eszközök
jellemzőiről, piaci helyzetéről, volatilitásáról, árfolyam-alakulásáról, illetve az ügylethez
kapcsolódó letéti követelményekről, díjakról és egyéb költségekről Számlatulajdonos felé
elektronikus úton, a Takarék NetBróker felületén keresztül tesz eleget.
Számlatulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Takarék NetBróker szolgáltatás
igénybevétele során a Bank a befektetési jegyekre vonatkozó jogszabályból által előírt
tájékoztatási kötelezettségének elektronikus úton tegyen eleget, így az alap kezelési
szabályzatát, rövidített tájékoztatóját, valamint az alap tájékoztatóját és legutóbbi éves és
féléves jelentését a Takarék NetBróker rendszeren keresztül bocsássa a Számlatulajdonos
rendelkezésre.
8. Eljárás a kommunikációs kapcsolat hibája esetén
Ha a Számlatulajdonos a Takarék NetBróker rendszerbe történő belépése, illetve a
rendszerben rögzített megbízások Bank felé történő benyújtása a Számlatulajdonos távközlési
szolgáltatója által biztosított elektronikus adatátviteli vonal meghibásodása vagy a
kommunikációs kapcsolat akadályoztatása miatt nem lehetséges, akkor a
Számlatulajdonosnak lehetősége van az Alapszerződésekben rögzített feltételek teljesítése
mellett a megbízásokat írásban, személyesen, telefonon vagy telefaxon keresztül a Bankhoz
benyújtani az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint.
A Banknak a Számlatulajdonos által - a hibaelhárítást követően - kezdeményezett
megbízás(ok) esetében felülvizsgálati (különös tekintettel a duplikált megbízás
kezdeményezésének kiszűrését támogató) kötelezettsége nincs.
A Bank nem felelős az üzemeltetők, közvetítő szolgáltatók érdekkörében felmerülő, illetve a
telefonvonalak, privát telefonközpont, illetve a számítástechnikai rendszerek, valamint a
Számlatulajdonos által igénybe vett telefonkészülék, számítógép használatából eredő
károkért, továbbá nem vállal felelősséget a számítógépes elektronikus rendszerek illetéktelen
személyek által megszerzett információk felhasználásával okozott károkért. A
Számlatulajdonos ezúton visszavonhatatlanul mentesíti a Bankot minden 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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A Számlatulajdonos a Takarék NetBróker szolgáltatást saját kockázatára és felelősségére
használja, számítógépét és telekommunikációs rendszerét saját felelősségére kapcsolja a Bank
Takarék NetBróker központi rendszeréhez. A Takarék NetBróker rendszer nem megfelelő,
szakszerűtlen használatából származó károkért, a Számlatulajdonosnál fellépő technikai
meghibásodásból, az ez alapján felmerülő adatvesztésből eredő károkért, az adatok nem
megfelelő átvételéért, vonalhibáért a Bankot felelősség nem terheli.
9. Egyéb kikötések, felelősségvállalási határok
A Számlatulajdonos köteles a Takarék NetBróker rendszer használata során az adott
helyzetben elvárható magatartást tanúsítani, így különösen köteles a Banknak haladéktalanul
bejelenteni és a hozzáférési jogosultság letiltását kezdeményezni, ha észlelte, hogy a Takarék
NetBróker rendszer használatához és a Számlatulajdonos azonosításához szükséges titkos
adatok – a felhasználó azonosító, valamint a bejelentkezési jelszó, az SMS fogadására
bejelentett mobil telefonkészülék SIM kártyája - kikerültek a birtokából (őrzése alól), vagy
ezen azonosító adatok jogosulatlan harmadik személy tudomására jutottak.
A Számlatulajdonos a bejelentését és a letiltás kezdeményezését munkanapokon 08:30 –
17:00 óráig a +36/40 100 100 telefonszámon, illetve személyesen a Bank ügyfélforgalom
számára nyitva álló helyiségében teheti meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő
személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos személyazonosító adatait (természetes személy
esetén: név, lakcím, anyja neve, születési hely, dátum; jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság esetén: név, székhely, képviseletre jogosult telefonáló személy adatai), az
érintett ügyfélkódja, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, időpontját.
Bank jogosult a bejelentéssel kapcsolatban a Számlatulajdonost megkeresni.
A Bank a bejelentést hatálytalannak tekinti, ha a bejelentő személye nem azonosítható, az
Számlatulajdonos ügyfélkódja helytelenül került megadásra, vagy ha a bejelentés
körülményei és tartalma alapján valószínűsíthető, hogy az abban foglaltak valótlanok. A
bejelentés hatálytalanságából eredő jogkövetkezményekért és károkért a Bankot felelősség
nem terheli. A bejelentő személyazonosságának ellenőrzése érdekében a Bank jogosult
további adatokat kérni.
A bejelentést követően a Bank a Takarék NetBróker rendszerhez történő hozzáférési
jogosultság letiltását haladéktalanul elvégzi, a letiltás feloldásáig a rendszer nem használható.
A bejelentést követően a Bank viseli a kárt az olyan megbízások vonatkozásában, amelyek a
Számlatulajdonos birtokából kikerült vagy ellopott azonosító adatok, kódok használatával
történtek, vagy a Takarék NetBróker rendszer jogosulatlan használatából erednek. A Bank
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a megbízásokkal összefüggésben keletkezett
kárt a Számlatulajdonos csalárd módon eljárva okozta vagy a kárt a Takarék NetBróker
rendszer biztonságos használatra vonatkozó, a Szolgáltatási szerződésben, valamint annak
mellékleteiben előírt kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével
okozta.
A letiltást követően a Takarék NetBróker szolgáltatás a hozzáférési jogosultságok Bank által a
4. pont szerint történő ismételt aktiválását követően vehető igénybe.
A Bank a Számlatulajdonos letiltásra vonatkozó bejelentéséről olyan nyilvántartást vezet,
amely megbízhatóan és megváltozhatatlanul biztosítja a bejelentések időpontjának és
tartalmának bizonyítását. A Bank a Számlatulajdonos kérésére köteles igazolást kiadni a
bejelentés időpontjáról és tartalmáról.
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A Bank biztosítja az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok betartását,
azonban a Takarék NetBróker rendszer működésének biztonságával, illetve titkosságával
kapcsolatban kizárólag olyan mértékig vállal felelősséget, amilyen mértékig a rendszer
használatakor annak lebonyolításában résztvevő egyéb szolgáltatók (pl. a telefontársaság)
saját rendszerükkel kapcsolatban ezt megteszik. A Bank ebből eredő kárért nem vállal
kártérítési kötelezettséget.
A Számlatulajdonos által bejelentett, SMS üzenetek fogadására alkalmas telefonkészülékek
hívószámában bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelmes
teljesítéséből eredő károkért a Bank felelősséget nem vállal.
10. Egyéb rendelkezések
A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szolgáltatási szerződés 1. és 2. sz.
mellékletében rögzített, a Takarék NetBróker Szolgáltatás nyújtására, illetve igénybevételére
vonatkozó feltételeit bármikor módosíthassa. A Szolgáltatási szerződésre vonatkozó
egyoldalú módosítást a Bank a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal
korábban kezdeményezi a Takarék NetBróker felületen keresztül az ügyfél postaládájába
történő megküldéssel. A Bank a módosítást a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak tekinti,
ha a módosítás hatályba lépését megelőző banki munkanapig nem tájékoztatta a Bankot arról,
hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a Számlatulajdonos a módosítást nem fogadja
el és ezt írásban vagy a Takarék NetBróker felületen keresztül küldött elektronikus levéllel
közli a Bankkal a módosítás hatályba lépését megelőző napig, a Bank a módosítás el nem
fogadását a Számlatulajdonos részéről azonnali hatályú felmondásnak tekinti.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szolgáltatási szerződésből eredő vitáikat
megkísérlik polgári peres eljáráson kívül, tárgyalásos úton rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén a Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita
esetén a Számlatulajdonos Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbírósághoz fordulhat, vagy a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület
eljárását kezdeményezheti.
A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2011. november 1.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
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2. számú melléklet

A TAKARÉK NETBRÓKER SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ
TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
1. Az ügyfél a szolgáltatás keretin belül az alábbi megbízások adására jogosult:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Állampapírok adásvétele
Kereskedhető termékek menüpontban megjelölt befektetési jegyek vétele és
visszaváltása vonatkozó megbízások adása
TakarékInvest kötvények jegyzése
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett a Kereskedhető termék menüpontban megjelölt
instrumentumok vételére illetve eladására megbízás adása
Ügyfélszámlára vonatkozó konverziós megbízás
Azonnali és határidős forint átutalási megbízások beadás ügyfélszámla terhére*
Tartós megbízások beadása
A Banknál számlával rendelkező ügyfél javára történő átvezetés ügyfélszámla
terhére
Számlatulajdonos nyugdíj-előtakarékossági illetve tartós befektetési számlájára
történő átvezetés az ügyfélszámla terhére
MIFID teszt kitöltése
Nyilatkozatok megadása, visszavonás (MNB árfolyam nyilatkozat, ETÜ
nyilatkozat)

2. Az ügyfél az alábbi elkészült kimutatások utólagos lekérdezésére jogosult:
•
•
•
•
•

Számlakivonatok
Határidős kivonatok
Számlatörténet
Készletkimutatás
Realizált eredmény (prompt ügyletek)

*

Az Bank az ügyféltől csak abban az esetben fogad el azonnali és határidős forint átutalási megbízást Takarék
NetBróker szolgáltatás keretein belül, ha nem rendelkezik az alábbi keretszerződésekkel:
- tőzsdén kívüli opciós és határidős deviza adásvételi keretszerződés, nettósítási és pozíció lezáró
nettósítási megállapodás
- tőzsdén kívüli határidős állampapír adásvételi keretszerződés, nettósítási és pozíció lezáró nettósítási
megállapodás
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3. számú melléklet
Valós idejű tőzsdei adatok nyújtásáról szóló szolgáltatási szerződés

A jelen szerződési feltételek alapján a Portfolio-Teletrader Kft. (székhely: 1033 Budapest,
Polgár u. 8-10., Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-865477, adószám:10773934-2-41,
bankszámlaszám: BB 10102093-57415100-01000004, e-mail: sales@portfoliofinancial.hu,
Telefon: 06-1-327-4080, a továbbiakban: „szolgáltató) a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) valós
idejű
(real-time)
tőzsdei
információit
Internet
útján
szolgáltatja
…………………………………………………
(………………………………..……)
a
továbbiakban: „előfizető” számára.
A Portfolio-Teletrader Kft.-t a jelen szerződés aláírása során a Magyar Takarékszövetkezeti
Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság
mint cégbíróság, Cg. 01-10-041206; továbbiakban: megbízott) képviseli.

1.

A szerződés célja

1.1.

E szerződés célja, hogy annak alapján a szolgáltató a Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
valós idejű (real-time) tőzsdei információit Internet vagy bérelt vonal útján
szolgáltassa az előfizető számára.

1.2.

E megállapodás alapján a szolgáltató részéről információszolgáltatás 1 db előfizetésre
történik a szerződés időtartamára.

1.3.

Előfizető kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőzően megismerte és elfogadta
a www.bet.hu honlapon, mint közzétételi helyen elérhető alábbi dokumentumokat:
•
•
•
•

BÉT műszaki specifikáció,
BÉT díjtáblázat,
BÉT információszolgáltatási irányelvek,
BÉT információs csomagok.

Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az e pontban írt dokumentumok a BÉT
valamennyi információ felhasználójával szemben hatályos információszolgáltatási
szabályait tartalmazzák. Ily módon betartásuk kötelező az előfizető számára is. Az
információk megszerzésével és kezelésével kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre
vonatkozó jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre az e pontban megjelölt
dokumentumok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az előfizető ezek tudatában és a
fentebb írt dokumentumok tartalmának elfogadásával köti meg a jelen megállapodást.
2.

A szerződő felek

2.1.

Szolgáltató bejegyzett gazdasági társaságként működő, magyarországi székhelyű jogi
személyiségű gazdasági társaság, amely e szerződéskötésekor nem áll csődeljárás,
felszámolási eljárás, illetve végelszámolás hatálya alatt, valamint e körülményeitől
függetlenül sem tekintendő ténylegesen fizetésképtelennek. A Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint a szolgáltató jelen megállapodást megkötő
képviselője e szerződés megkötése során az általa képviselt társaság önálló és
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korlátozásmentes képviseletére és cégjegyzésére jogosult, e jogát semmilyen
körülmény nem zárja ki és nem korlátozza.

2.2.

Előfizető cselekvőképes természetes személy vagy olyan jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság, amely e szerződéskötésekor nem áll
csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás hatálya alatt, valamint e
körülményeitől függetlenül sem tekintendő ténylegesen fizetésképtelennek. Előfizető
szerződést megkötő képviselője e szerződés megkötésével egyben azért is szavatol,
hogy az általa képviselt társaság önálló és korlátozásmentes képviseletére jogosult, e
jogát semmilyen körülmény nem zárja ki és nem korlátozza. Előfizető saját nevében
és javára köti meg a jelen szerződést. Előfizető vagy annak képviselője kijelenti, hogy
a BÉT felhívására a BÉT által megjelölt időpontban be tud mutatni egy érvényes
személyazonosságot igazoló dokumentumot.
Szolgáltató a Budapesti Értéktőzsdével megkötött érvényes és hatályos
információszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, amely alapján a szolgáltató a
Budapesti Értéktőzsde disztribútora. Szolgáltató jogosult a BÉT által rendelkezésére
bocsátott információkat terjesztés céljából tárolni és feldolgozni, ide értve a
kivonatolást, ellenőrzést, átrendezést, adaptációt és csomagokba rendezést. Szolgáltató
jogosult a BÉT által szolgáltatott információkat átdolgozva saját szolgáltatásába
beépíteni.

3.

A szerződés hatályba lépése

3.1.

A jelen megállapodás a Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról szóló szolgáltatási
szerződés mellékleteként, annak aláírásának és a szolgáltató végfelhasználói feltételei
elfogadásának napján lép hatályba.

4.

A szerződés tárgya

4.1.

A jelen megállapodás alapján a szolgáltató arra köteles, hogy a BÉT által számára
nyújtott információs csomagot az információ eredeti keletkezési időpontjához képest
haladéktalanul, 15 percen belül eljuttassa az előfizetőhöz (valós idejű információ).

5.

Szolgáltatási díj

5.1.

Az előfizető a szolgáltató által nyújtott valós idejű tőzsdei információkért díj
fizetésére köteles a szolgáltatónak, amelynek havi összegét a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Díjtételek jegyzékében szereplő Takarék NetBróker
rendszerhasználati díj tartalmazza. A valós idejű tőzsdei információkért fizetendő díj
az előfizető felhasználása után BÉT felé továbbfizetendő díjat tartalmazza, nem
tartalmazza azonban az információhoz való hozzáférés technikai feltételeinek
költségét (Internet-hozzáférés létesítése, hardver eszközök ára, szoftverek ára, az
Internet-hozzáférés szolgáltatási díjai és kiépítési, üzemeltetési költsége, stb.).

5.2.

Az 5.1. pont alapján meghatározott információkért fizetendő díjat az előfizető úgy
fizeti meg a szolgáltatónak, hogy felhatalmazza a szolgáltató megbízottjaként eljáró
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ot,, hogy a szolgáltatási díj esedékes
összegével az előfizető Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél vezetett számláját a
Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról szóló szolgáltatási szerződésben foglaltak
szerint, Takarék NetBróker rendszerhasználati díj jogcímén (annak részeként)
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megterhelje.
5.3.

A szolgáltató az 5.1. pont szerinti díj egyoldalú módosítására jogosult oly módon,
hogy a tervezett változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően a módosított
díjakra vonatkozó ajánlatáról, megbízottja útján elektronikus levélben tájékoztatja az
előfizetőt. Szolgáltató a módosított díjra vonatkozó ajánlatot az előfizető részéről
elfogadottnak tekinti, ha előfizető a módosítás hatályba lépését megelőző banki
munkanapig nem tájékoztatta a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-t arról, hogy a
módosítást nem fogadja el. Amennyiben az előfizető a módosítást nem fogadja el és
ezt írásban vagy a Takarék NetBróker felületen keresztül küldött elektronikus levéllel
közli a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel a módosítás hatályba lépését
megelőző napig, a szolgáltató a módosítás el nem fogadását az előfizető részéről
azonnali hatályú felmondásnak tekinti.

6.

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

6.1.

Szolgáltató köteles a 3.1 pontban foglaltaknak megfelelően a jelen szerződés szerinti
szolgáltatás nyújtását megkezdeni, és azt a jelen szerződés hatályának tartama alatt az
előfizető számára elérhetővé tenni. A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges
technikai feltételek (hardver, szoftverhálózat) mibenlétéről a szolgáltató az előfizető
írásbeli kérése esetén az előfizetőt köteles tájékoztatni.

6.2.

Előfizető köteles tiszteletben tartani a BÉT, valamint a szolgáltató azon jogait,
amelyek a szolgáltatáson, illetve az azok alapján hozzáférhető információkon
fennállnak.

6.3.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján szerzett információkon nem
kizárólagos és a továbbértékesítés jogát nem tartalmazó felhasználói jogot szerez.

6.4.

Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy a megállapodás fennállása és megszűnése
után két évig a BÉT vagy a BÉT nevében eljáró képviselők munkaidőben
felkereshessék székhelyét, illetve lakóhelyét, megvizsgálhassák az ott lévő
berendezéseket és nyilvántartásokat, valamint dokumentumokat, amennyiben azok
kapcsolatba hozhatók az e szerződés alapján szolgáltatott információk
felhasználásával és terjesztésével vagy a BÉT felé, e szerződéssel összefüggésben
fizetendő bármilyen összeggel.

6.5.

Az Előfizető elismeri az alábbiakat:
a) a jelen szerződés során szolgáltatott minden információval és annak tartalmával
kapcsolatos valamennyi Szellemi alkotáshoz fűződő jog a BÉT-et és az
Információszolgáltatókat illeti,
b) a BÉT információra vonatkozó jogorvoslati jogát,
c) a BÉT és az információszolgáltatók nem vállalnak felelősséget az információ
megjelenítéséért és az információ használatából eredő károkért vagy igényekért,
d) az Előfizető csak személyes céljaira használhatja fel az Információt, azt a BÉT és a
szolgáltató engedélye nélkül sem egészben sem részben harmadik személynek nem
adhatja tovább, nem teszi közzé, hacsak e szerződés másként nem rendelkezik,
e) a BÉT vagy a szolgáltató felfüggesztheti vagy megszüntetheti az
információszolgáltatást, ha alapos oka van azt feltételezni, hogy az információval
visszaélnek vagy félrevezető módon jelenítik meg azt.
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6.6.

Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy
a) minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy más Személyek
jogosulatlanul ne férjenek hozzá az Információhoz,
b) felhasználói azonosító kódjait nem adja át másik személynek és azt úgy kezeli,
hogy ahhoz más személy hozzá ne férhessen. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a
felhasználói azonosítóhoz más személy jogosulatlanul hozzáfért, erről az előfizető
köteles a szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni,
c) az Információt nem használja jogellenes célra,
d) nyilvántartást vezet és a szolgáltató nyilvántartási, adatközlési, riportolási s fizetési
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges adatokat szolgáltató rendelkezésére bocsátja a
megbízotton keresztül.
e) lehetővé teszi, hogy a BÉT vagy arra felhatalmazott képviselői az
Információhasználatát auditálhassák.
f) beszerzi és a BÉT vagy képviselői rendelkezésére bocsátja a személyes adatokba
való betekintéshez szükséges hozzájárulásokat, ha ez a szolgáltató BÉT-tel szemben
fennálló kötelezettségei teljesítéséhez, vagy annak igazolásához szükséges.

6.7.

Előfizető tudomásul veszi, hogy ha nem tesz eleget a jelen szerződés rendelkezéseinek
és ez a szolgáltató tudomására jut, szolgáltató köteles erről a BÉT-et haladéktalanul
értesíteni és a BÉT kérésére azonnal megszakítani az előfizető részére nyújtott
Információ-szolgáltatást.

6.8.

Előfizető hozzájárul, hogy a szolgáltató vagy megbízottja az előfizetési szerződésben
szereplő személyes adatait a szerződés tartama alatt és a szerződés megszűnését
követő 2 évig tárolja valamint azt a BÉT felhívására - kizárólag az
információszolgáltatás és -felhasználás szerződésszerűségének ellenőrzése érdekében a BÉT vagy a BÉT helyett és nevében eljáró képviselő rendelkezésére bocsássa.

7.

Felelősség

7.1.

Szolgáltató az e megállapodás alapján nyújtott szolgáltatást szakcégtől elvárható
gondossággal eljárva, legjobb tudása szerint biztosítja. Az e szerződés szerint
nyújtandó szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért,
pontatlanságáért vagy egyéb zavaráért (a továbbiakban együtt: a szolgáltatás zavara)
szolgáltató csak akkor felel, ha a szolgáltatás zavara a szolgáltatónak felróható okból
következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a szolgáltató
felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a szolgáltató a felelősségét az információhoz
való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb
visszaélésből eredő károkért.
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért a
károkért, amelyek az informatikai rendszerének előre nem ismert és el nem hárítható
működési zavaraiból, az informatikai rendszeren keresztül közölt adatok illetéktelen
személy által történő megváltoztatásából, illetve információ továbbítási késedelemből,
vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus által okozottan származnak.

7.2.

Felelős a szolgáltató azok károkért, amelyek abból származnak, hogy az általa
szolgáltatott információ harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti,
feltéve, hogy ezen követelésről a szolgáltató azonnal írásban értesítést kapott és
megkapta a lehetőséget arra, hogy kizárólagos ellenőrzése alatt álljon a védelem ezen
követeléssekkel kapcsolatos mindennemű peres, nem peres eljárásban vagy egyeztető
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tárgyaláson. Előfizető köteles együttműködni a szolgáltatóval, megbízottal, ill. a BÉTtel az ilyen ügyekben a védelem ellátása érdekében.
7.3.

A 7.1. és 7.2. pontokban megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb
felelősség kivételével a szolgáltató nem felel az előfizető vagy más, az információt
közvetlenül vagy közvetve hasznosító érdekkörében felmerült károkért, elmaradt
hasznokért, amely az információkhoz való hozzáférés, az információszolgáltatás, vagy
az információ felhasználása során keletkeztek vagy ezek bármelyikével összefüggésbe
hozhatók. Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás
teljesítése során számára közölt adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, így szolgáltató
nem felel a jelen megállapodása alapján nyújtott adatok tartalmáért, sem a BÉT-től
kapott, sem a szolgáltató által feldolgozott adatok tartalma vagy pontossága
tekintetében.

7.4.

A jelen megállapodásból származó kárfelelőssége körében a szolgáltató csak az
előfizető vagyonában bekövetkezett tényleges csökkenésért, illetve a károkozó
magatartással összefüggő indokolt előfizetői költségek megtérítéséért felel. Nem felel
a szolgáltatás elérésének hiányából, zavarából, késedelméből vagy pontatlanságából
eredő, előfizetőnél keletkező hátrányos informáltság miatt elmaradt tőzsdei
ügyletekből származó elmaradt vagyoni előnyökért, ill. egyéb nem vagyoni kárért. A
szolgáltató
kártérítésének
káreseményenkénti
maximális
összege
(több
összekapcsolható káresemény esetén együttes összege) nem haladhatja meg a
káreseményt megelőző 12 hónap alatt előfizető által szolgáltatónak fizetett díjak
összegét. A szerződő felek rögzítik, hogy az előfizető által fizetendő díjak a
szolgáltató ezen felelősségkorlátozására tekintettel kerültek megállapításra.

8.

A szerződési feltételek módosítása

8.1.

A jelen szerződési feltételek módosítása - hacsak e szerződés másként nem
rendelkezik - kizárólag írásban érvényes.

8.2.

Előfizető az elérhetőségére, illetve saját információ felhasználási jogosultságára
vonatkozó adatokat jogosult módosítani vagy kiegészíteni, a megbízotthoz eljuttatott
írásos értesítéssel a megbízott Üzletszabályzatában foglaltak szerint.

8.3.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a BÉT jogosult egyoldalúan módosítani az
Információszolgáltatási irányelveket, a BÉT-i Díjtáblázatot, a BÉT Műszaki
Specifikációt, valamint a BÉT Információs Csomagokat, amely módosítások a jelen
szerződés módosulásával is járnak. A módosítások pontos tartalmáról és hatályba
lépésük időpontjáról a szolgáltató megbízottja az 5.3. pontban foglalt módon az alábbi
határidőkkel tájékoztatja az előfizetőt:
a.) A BÉT Műszaki Specifikáció módosítása esetén legalább a hatályba lépést
megelőző 90 nap, kivéve ha a BÉT rövidebb értesítési határidővel értesíti a
szolgáltatót.
b.) A Díjtáblázat esetén hatályba lépést megelőző legalább 60 nap.
c.) Az Információszolgáltatási Irányelvek esetén a hatályba lépést megelőző legalább
20 nap.
d.) Az Információs Csomagok vagy azok tartalmának megváltozása esetén a BÉT
szolgáltató számára történő értesítésétől számított legfeljebb 15 nap.
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8.4.

Ha a BÉT kezdeményezésére szolgáltató egyoldalúan módosítja a szerződést, a
követendő eljárásra – a 8.3. pontban részletezett eltéréssel - az 5.3. pontban foglaltak
az irányadók.

8.5.

Az előfizető tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott
valós idejű tőzsdei információkért fizetett díj nagyságának változtatásáról megbízott
útján az 5.3. pontban foglaltak szerint folyamatosan tájékoztatást kap, valamint a
megbízott Díjtételek jegyzékében meghatározott közzétételi helyen közvetlenül is
tájékozódhat.

9.

A szerződés megszűnése

9.1.

Felek az előfizetői szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződést bármely fél
jogosult rendes felmondással felmondani.

9.2.

A szerződést az előfizető azonnali hatállyal bármikor, a szolgáltató pedig 30 napos
felmondási idővel jogosult felmondani. A szerződés megszűnésekor előfizető köteles a
teljes hónapra számított szolgáltatási díjat megfizetni.

9.3.

A szerződés hatálya megszűnik akkor is, ha a szolgáltató és a BÉT közötti
információszolgáltatási szerződés hatálya bármely okból megszűnne. Ez esetben a
szerződés megszűnésének időpontja az a nap, amikor a szolgáltató és a BÉT közötti
információs szolgáltatási szerződés megszűnik. A szolgáltató és a BÉT közötti
információs szolgáltatási szerződés felmondásáról és megszűnésének napjáról
szolgáltató köteles előfizetőt értesíteni.

9.4.

A szerződést bármely fél jogosult rendkívül felmondással, azonnal hatállyal
megszűntetni, ha a másik fél a szerződésből származó lényeges kötelezettségét
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentősen vagy ismétlődően megszegi.
Rendkívüli felmondás csak írásban közölhető érvényesen, közlése esetén a szerződés
hatálya a felmondás másik féllel történő közlése időpontjában szűnik meg. A
szerződés szempontjából valamennyi, 6. pontban írt szolgáltatói vagy előfizetői
kötelezettség jelentős kötelezettségnek minősül.

9.5.

Jelen szerződés megszűnik abban az esetben is, ha
- a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Portfolio-Teletrader Kft. közötti,
tőzsdei adatok szolgáltatására kötött „Szolgáltatási Szerződés” bármely ok miatt
megszűnik,
- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.és az előfizető között létrejött Takarék
NetBróker szolgáltatás nyújtásáról szóló szolgáltatási szerződés megszűnik.

10.

Értesítések

10.1.

A szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat érvényesen csak írásban, illetve
a Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról szóló szolgáltatási szerződésben foglalt
módon tehető meg. Az írásban megtett jognyilatkozatot hatályosan kézbesíteni a
másik fél számára személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), postai úton
tértivevényes-ajánlott küldemény formájában vagy telefaxon (ha a szerződés külön
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lehetővé teszi akkor e-mail útján) lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen,
illetve a tértivevényen megjelölt időpont, telefaxon (vagy e-mailben) történő közlés
esetén - ellenkező bizonyításig - az elküldés napját követő munkanap). Postai
kézbesítés esetén akkor is közöltnek tekintendő a nyilatkozat, ha az a címzettnek
tényleges átadásra azért nem kerülhetett, mert a címzett azt jelen szerződésben írt
lakcímén, székhelyén azt "nem kereste", "nem vette át", az "átvételt megtagadta", ill.
jelen szerződésben írt székhelyéről a másik fél előzetes írásos értesítése nélkül
"elköltözött".
11.

Vegyes rendelkezések

11.1.

A
szerződésben
használt
fogalmak
jelentése
tekintetében
információszolgáltatási irányelvek 11. pontjában írtak az irányadók.

11.2.

A szerződéssel kapcsolatos jogvitáikra a felek alávetik magukat a Budapest
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság joghatóságát.
A Választott Bíróság 3 választott bíróból álló tanácsban, saját eljárási szabályzata
alapján jár el.

11.3.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre az 1.3 pontban megjelölt
dokumentumok, a Polgári Törvénykönyv ill. a hatályos magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

a

BÉT

Kelt: hely, dátum

Portfolio-Teletrader Kft.
Előfizető

mint szolgáltató képviseletében
Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zrt. nevében függő ügynökként
eljáró…..Takarékszövetkezet

7

