AZ ÜGYFÉL ÁLTAL ADOTT MEGHATALMAZÁS FORMAI
ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
Az Ügyfél meghatalmazással az értékpapír- és ügyfélszámla felett rendelkező személyt, vagy
személyeket jelölhet az alábbiak szerint. A meghatalmazás lehet eseti vagy állandó jellegű.
Formai követelmények


Állandó meghatalmazás az erre rendszeresített formanyomtatványon, írásban adható a
Bank közvetítői fiókjaiban. Az állandó meghatalmazás formanyomtatványa a Bank
honlapján megtalálható:

www.takarekbank.hu/Megtakarítások/Befektetések, értékpapírok/ Befektetésekhez kapcsolódó
hirdetmények, közzétételek

1. Az eseti meghatalmazást minden esetben közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni. Ilyen meghatalmazást a Bank csak eredeti példányban
fogad el. A Bank az alábbi teljes bizonyító erejű magánokiratokat fogadja el:
a. az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy
közjegyző hitelesíti,
b. az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó
szabályok szerint megfelelően aláírja (ebben az esetben 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot és aláírási címpéldányt is be kell mutatni),
c. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű
ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte
írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,
d. az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el,
és — amennyiben jogszabály úgy rendelkezik — azon időbélyegzőt helyez el,
e. az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti,
vagy
f. olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás
keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül
a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű
aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen
igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított
igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba
foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus
bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.
A meghatalmazás a Bankkal létrejött szerződéses jogviszony elválaszthatatlan részét képezi.
Állandó meghatalmazás adása esetén az Ügyfél és meghatalmazottja köteles együtt,
személyesen megjelenni ügyfélfogadási időben az ügyfél-azonosítás céljából. Az Ügyfél, mint
meghatalmazó megjelenésének követelményétől a Bank egyedi mérlegelés alapján eltérhet.
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Külföldön kiállított közokiratot a Bank akkor fogad el, ha azt a kiállítás helye szerint illetékes
magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette, hacsak a kiállítás helye szerinti állammal
hatályos nemzetközi szerződés eltérő követelményt nem ír elő.
Külföldön kiállított magánokiratot a Bank akkor fogad el, ha a meghatalmazást a kiállítás helye
szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette vagy felülhitelesítette, hacsak a
kiállítás helye szerinti állammal hatályos nemzetközi szerződés eltérő követelményt nem ír elő.
Nincs szükség diplomáciai felülhitelesítésre azokban az országokban, amelyekkel
Magyarország két oldalú jogsegély-megállapodást kötött, vagy amelyek részesei a külföldön
felhasználásra kerülő
közokiratok
diplomáciai vagy konzuli
hitelesítésének,
felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai Egyezménynek (1973. évi 11. törvényerejű
rendelet). Ebben az esetben azt kell vizsgálni, hogy az okirat szabályszerűen el van-e látva az
egyezményben előírt hitelesítési záradékkal ("Tanúsítvány" – "Apostille"). Kétoldalú
jogsegélyszerződés esetén az okiratot az ott meghatározott módon kell hitelesíteni. Idegen
nyelven kiállított meghatalmazáshoz annak hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
A meghatalmazott további meghatalmazást nem adhat, kivéve ügyvédi meghatalmazás esetén.
A Bank Üzletszabályzata a meghatalmazásra vonatkozóan további követelményeket
tartalmazhat.
Tartalmi követelmények
1. Állandó meghatalmazás esetében a Bank által alkalmazott formanyomtatványon —
amennyiben erre az adott szerződés szerint a Bank lehetőséget biztosít — az Ügyfél
rendelkezhet, hogy mely körben adja meg a meghatalmazást. A meghatalmazás alapján
– a rendelkezési jog azonosítási adatlapon és aláírási címpéldányon megadott eltérő,
korlátozó rendelkezése hiányában – minden olyan tranzakció vagy ügylet megkötésére,
szolgáltatás igénybevételére kiterjed, amelyek megkötésére vagy igénybevételére az
Ügyfélnek a Bankkal kötött szerződése alapján joga van.
2. Az eseti meghatalmazásban fel kell tüntetni a meghatalmazás tárgyát, pontosan
megjelölve a rendelkezési jog ténybeli tartalmát, a tranzakciót (pl. készpénzfelvétel,
transzfer, utalás, értékpapír jegyzés, stb.) és az értékpapír- és ügyfélszámla számát
valamint mind az Ügyfél, mind a meghatalmazott személyazonosságának
megállapításához szükséges legalább kettő személyes azonosító adatot (pl. anyja neve,
lakcíme, születési helye és ideje, személyazonosító okmány száma). A Bank a
rendelkezés teljesítése előtt vizsgálja mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott
személyazonosságát.
A meghatalmazott rendelkezési joga a Bank felé mindaddig érvényes, amíg az Ügyfél a
meghatalmazás visszavonását, vagy a rendelkezési jog terjedelmében történő változást írásban
vagy személyesen nem jelenti be. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó
bejelentés az érvényes.
Az Ügyfél halálával a meghatalmazott rendelkezési joga is hatályát veszti.
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