6. sz. melléklet

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA
vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
igénybevételéről szóló szerződés
amely létrejött a Számlanyitáskor aláírásra kerülő dokumentumok című okiratban nevesített Felek között, az ott
rögzített helyen és napon.

1.

Ügyfélszámla és értékpapírszámla

1. 1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések
1.1.1.

Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Társaságot, hogy részére ügyfélszámlát,
értékpapírszámlát, valamint – ha az az igénybevett szolgáltatások alapján szükséges – egyéb
számlát,(a továbbiakban együttesen: Számla) nyisson és vezessen. A Társaság vállalja, hogy az
Ügyfél tulajdonában lévő, a fenti Számlákon elhelyezett pénzügyi eszközöket, illetve pénzeszközt az
Ügyfél, illetve meghatalmazottja utasításainak megfelelően kezeli és nyilvántartja, egyenlegéről az
Ügyfelet, illetve meghatalmazottját jelen szerződés alapján rendszeresen tájékoztatja.

1.1.2.

A Társaság jelen szerződés megkötését megelőzően vagy azzal egy időben köteles lefolytatni a
pénzmosás megelőzését szolgáló hatályos jogszabályok által előírt azonosítást, különös tekintettel a
pénzmosás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által előírt ügyfél azonosítási eljárást. Az Ügyfél
azonosítási kötelezettségét a Társaság Üzletszabályzatának (a továbbiakban: Üzletszabályzat)
mellékletét képező Azonosítási Adatlap kitöltésével teljesíti. Amennyiben az Ügyfél jelen
kötelezettségét nem teljesíti, a Társaság köteles a szerződéskötést megtagadni.

1.1.3.

A Társaság kizárólag a Társaság mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott pénzügyi
eszközökre és pénzeszközökre vonatkozóan nyújtja Üzletszabályzatában meghatározott
szolgáltatásait.

1.1.4.

A Társaság az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközt és pénzeszközt az Ügyfél
rendelkezése szerinti célra használja fel, azzal sajátjaként nem rendelkezhet, és biztosítja, hogy azzal
az Ügyfél bármikor rendelkezni tudjon. A Társaság az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető
pénzügyi eszközt és pénzeszközt akkor használhatja, ha az eszköz használatához – ideértve a
használat pontos célját is – az Ügyfél előzetesen írásban hozzájárult, ideértve az Üzletszabályzatban
foglalt rendelkezéseket is.

1.1.5.

A Társaság a nyilvántartását, a Számlát úgy vezeti, hogy azok pontosak legyenek, és az Ügyfél
pénzügyi eszközei és pénzeszközei állományáról mindenkor valós képet mutassanak. A
nyilvántartásnak bármikor, késedelem nélkül alkalmasnak kell lennie az Ügyfél valamint a Társaság
tulajdonában lévő, vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz elkülönített kimutatására.

1.1.6.

A Társaság jogosult az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz kezelésére
harmadik személlyel megállapodást kötni, amennyiben ez a harmadik személy megfelel az 1.1.5. pont
követelményeinek és felette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete gyakorol felügyeletei
hatáskört. A Társaság jogosult a nála a jelen szerződés alapján letétben lévő értékpapírokat alletétbe a
Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a
továbbiakban: KELER Zrt.) elhelyezni

1.1.7.

A Társaság a Számlán nyilvántartja az Ügyfél pénzállományát, értékpapír-állományát, azok
változásait, az Ügyfél eladási és vételi megbízásait, valamint azok elszámolását. A Társaság vállalja
kezelésében lévő, az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközre fizetett kamat, osztalék, és hozam
beszedését.

1.1.8.

A Számlán csak a Kondíciós Listában meghatározott körbe tartozó értékpapírok helyezhetők el. Az
elhelyezett értékpapírok a Társaság letéti őrzésébe kerülnek. A számlán elhelyezett pénzeszközöket a
Társaság haladéktalanul az Üzletszabályzat alapján köteles a megbízói számlán elhelyezni és
nyilvántartani.
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1.1.9.

A Társaság az ügyfélszámla pozitív egyenlege után kamatot nem fizet.

1.1.10. A számla felett az Ügyfél személyesen, telefonon, faxon (továbbiakban: hagyományos úton) vagy a
jelen szerződésben meghatározott elektronikus Kereskedési Rendszereken keresztül rendelkezhet. A
hagyományos úton adott megbízásokat a Táraság az Üzletszabályzatának mellékletében feltüntetett
üzleti órákon fogadja. A Társaság a számlához kapcsolódó terhelési megbízásokat és jóváírásokat az
Üzletszabályzatban meghatározottak szerint eljárva teljesíti.
1.1.11. Az Ügyfél a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a Társaságnak a
jelen szerződéssel kapcsolatban a Társaság rendelkezésére bocsátott adatokban bekövetkezett
változásokat. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi következményt az Ügyfél viseli.
1. 2. A számla feletti rendelkezési jog
1.2. 1.

A számla feletti rendelkezésre az Ügyfél, valamint az a személy jogosult, akit az Ügyfél szabályszerű
meghatalmazással erre feljogosított. Meghatalmazottat az Ügyfél az Üzletszabályzat Mellékletét
képező, a számla felett rendelkezni jogosult adatait valamint aláírási mintáját tartalmazó Azonosítási
Adatlap benyújtásával jogosult bejelenteni. A Társaság kizárólag az Üzletszabályzat Mellékletét
képező, a Társaság ügyfélszolgálati helyiségében aláírt Meghatalmazási minta alapján meghatalmazott,
vagy egy, a kiadásától számított egy évnél nem hosszabb időtartamra kiállított, közokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkező személy eljárását fogadja el.

1.2. 2.

Az Ügyfél, illetve az Ügyfél szervezetének a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a
szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (a továbbiakban:
vezető) írásban köteles bejelenteni a Társaságnak a számla felett rendelkezni jogosult személyeket,
ideértve az értékpapírszámla felett rendelkezni jogosult közös képviselőt is.

1.2. 3.

Az Ügyfél szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben
gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlő módon (pl. aláírási
címpéldánnyal) igazolja. A bejelentettek rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg a szervezet új
vagy más vezetője másként nem rendelkezik. Több egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre jogosulttól
érkező bejelentés közül a Társaság a legutolsó bejelentést fogadja el érvényesnek.

1.2. 4.

Ha az Ügyfél és a Társaság elektronikus adatátviteli kapcsolatban áll egymással, az aláírást – külön
megállapodás alapján – fokozott biztonságú elektronikus aláírással lehet helyettesíteni. Két személy
együttes aláírási kötelezettsége esetén az elektronikus aláírásnak biztosítania kell a két személy együttes
rendelkezési kötelezettségét.

1.2. 5.

Amennyiben az Ügyfél valamint a szabályszerűen meghatalmazott személy rendelkezése ellentmondást
tartalmaz, a Társaság a számla felett rendelkezésre jogosultak nyilatkozatának beszerzéséig jogosult a
megbízások végrehajtását felfüggeszteni. Ha a megbízások között a nyilatkozatok bekérését követően is
ellentmondás van, a Társaság az Ügyfél rendelkezése alapján jár el.

1. 3. Az ügyfélszámla
1.3. 1.

Az ügyfélszámla az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló számla, amely a befektetési
szolgáltatásokkal kapcsolatos és az értékpapírban foglalt kötelezettségeken alapuló fizetési
kötelezettségek lebonyolítására szolgál.

1.3. 2.

A Társaság az ügyfélszámlán tartja nyilván a számlatulajdonost megillető bevételt, és az
ügyfélszámláról teljesíti a számlatulajdonost terhelő kifizetést.

1.3. 3.

Az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak egyszerű átutalás vagy készpénzfizetés
alkalmazható.

1.3. 4.

A Társaság csak a visszaigazolt utalási igények leadásának időpontjához tartozó értéknapra vonatkozó
utalási megbízásokat vesz fel. Ez 16:00 óra előtt aznapi, 16:00 után a következő munkanapi
értéknapot jelent.
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1.3. 5.

A Társaság az ügyfélszámláról pénzeszköz kifizetését meghatározott összeghatár felett előzetes
bejelentéshez kötheti a Társaság Kondíciós Listájában foglaltak szerint.

1.3. 6.

Az ügyfélszámla kimerülése a számlaszerződést automatikusan nem szünteti meg.

1. 4. Az értékpapírszámla
1.4. 1.

Az értékpapírszámla a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapírtulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

1.4. 2.

Az értékpapírszámlán a Társaság az Ügyfél rendelkezésére álló, illetve rendelkezése alól kikerülő
értékpapír állományról vezet nyilvántartást. A Társaság az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelően a
nyilvántartott állomány javára, illetve terhére jóváírásokat és terheléseket hajt végre, valamint
számlakivonatot a számla egyenlegéről, feltüntetve a számlán lévő értékpapír ISIN azonosítóját,
megnevezését és mennyiségét.

1.4. 3.

A Társaság az Ügyfél által átadott, valamint a rá tekintettel tulajdonába kerülő értékpapírokat a
KELER Zrt.-nél, a Társaság számára fenntartott 483/M00000 alszámla felhasználásával kezeli.

1.4. 4.

A KELER Zrt. az értékpapírokról gyűjtő elvű nyilvántartást vezet. Az Ügyfél a számláján
nyilvántartott értékpapírok mennyiségére tarthat igényt, a Társaság az átvett sorszámú és címletű
értékpapír kiadására nem köteles.

1. 5. Értesítések teljesítése
1.5.1.

A Társaság az Ügyfelet az Ügyfél által az Üzletszabályzat által felkínált lehetőségek közül választott
módon és gyakorisággal értesíti minden, az ügyfélszámlán és értékpapírszámlán végrehajtott
terhelésről, jóváírásról, ajánlat teljesüléséről és részteljesülésről, feltűntetve a végrehajtott művelet
azonosításához szükséges adatokat. Az Ügyfél az értesítő megküldése után 5 (öt) napig panasszal
élhet, 5 (öt) nap elteltével az egyenleg elfogadottnak minősül.

1.5.2.

A Társaság befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt, az Ügyfél tulajdonában lévő, vagy
őt megillető pénzügyi eszközről, illetve pénzeszközről évente készít jelentést és küldi meg az Ügyfél
által megjelölt címre.

2.

Elektronikus kereskedési rendszerek

2. 1. Ügyfél jelen szerződés aláírásával jogosulttá válik arra, hogy a személyre szóló ügyfél-azonosítójával a
Társaság által üzemeltetett RANDI, NetBoon és Mobil Broker (jelen és más okiratokban is a továbbiakban
Kereskedési Rendszerek) rendszereket igénybe vegye, és azok segítségével megbízásait a Társaság felé
továbbítsa. A Társaság az elektronikus megbízásokat azok tartalmától függően bizományosi, illetve
adásvételi szerződésként értelmezve fogadja, és sikeres fedezetvizsgálatot követően az ajánlatokat a
megfelelő kereskedési helyszínre továbbítja..
2. 2. Az Ügyfél minden Kereskedési Rendszert jogosult használni. Ezeket az alábbiak szerint érheti el:
2.2. 1. A RANDI telepítője a http://www.randomcapital.hu oldalról érhető el.
2.2. 2. A NetBoon szolgáltatás közvetlenül elérhető a https://netboon.randomcapital.hu címen.
2.2. 3. A Mobil Broker szolgáltatás közvetlenül elérhető a https://m.randomcapital.hu címen.

2. 3. Bármely Kereskedési Rendszer igénybevétele az Ügyfél bejelentkezési nevének és jelszavának segítségével
történik. Az Ügyfél elfogadja, hogy első belépéskor bejelentkezési jelszavát kötelezően megváltoztatja. A
jelszót csak az Ügyfél ismerheti, azt semmilyen körülmények között nem hozhatja sem a Társaság, sem
harmadik személy tudomására. A jelszó illetéktelen kézbe kerüléséért és az ebből eredő károkért
felelősséget a Társaság nem vállal.
2. 4. Ajánlattétel menete:
a.

Ügyfél felhasználói nevének és belépési jelszavának megadásával kapcsolatot létesít interneten
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b.
c.

d.

keresztül az általa kiválasztott Kereskedési Rendszerrel.
A bejelentkezést követően a Kereskedési Rendszerben kiválasztja az adott ügylet pozícióját, tárgyát,
mennyiségét, limitét, típusát, lejárati idejét és a teljesítési helyszínt.
Az ajánlatot jóváhagyja és egyben elküldi a Társaság szerverére. Amennyiben haladéktalanul érkezik
visszajelzés a tőzsde kereskedési rendszeréből a Társaság szerverére, a rendszer visszaigazolja az
ajánlat elfogadását vagy visszautasítását. A válaszüzenet késedelme esetén, a Kereskedési Rendszer a
visszaigazolást – a technikai lehetőségektől függően a lehető leghamarabb – rendszerüzenet
formájában küldi el az Ügyfélnek.
Az ajánlatok teljesülésük előtt tetszés szerint módosíthatóak és törölhetőek, amelyről az Ügyfél
minden esetben válasz rendszerüzenetet kap. A már (rész)teljesített megbízásokért az Ügyfél köteles
helytállni.

2. 5. A Kereskedési Rendszerek segítségével elérhető információk: Ügyfél rendelkezésére álló készpénz és
értékpapír egyenleg, az Ügyfél pénzmozgásai, megbízási szerződései, kötései részletes listája, nettó
pozíciója, számla igazolása és az elért nyereség-veszteségre vonatkozó tájékoztató jellegű adatok.
2. 6. Ügyfél elismeri, hogy a felhasználói nevével és belépési jelszavával érkező ajánlatok tőzsdei megbízásnak
minősülnek, melyet a Társaság az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint rögzít és megfelelő
fedezet esetén teljesít. Az ajánlat anyagi felelőssége Ügyfelet terheli.
2. 7. A Társaság felelősséget kizárólag a szerverére beérkezett és visszaigazolt ajánlatok után vállal, semminemű
kommunikációs zavarból eredő kárért nem felel. Kommunikációs zavar esetén a Társaság vállalja, hogy
legjobb tudása szerint telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálati helyiségben fogadja az Ügyfél
utasításait és a telefonos jelszóval történő igazolást követően az ajánlatokat módosítja, törli, vagy új
ajánlatokat vesz fel.

3.

Technikai Daytrade szolgáltatás

3.1. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával jogosulttá válik arra, hogy Technikai Daytrade (továbbiakban: TDT)
ajánlatokat adjon meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás - jelen szerződésbe, valamint a mindenkori
hatályos Üzletszabályzatba foglalt - feltétel rendszerét, működését és működtetését, mindezek közül is
leginkább a magas mértékű kockázatokat megismerte, az abból eredő kötelezettségeket vállalja, és a jelen
szerződésből eredő lehetséges veszteségeket és költségeket viseli.
3.2. Az Ügyfél a TDT szolgáltatás keretében jogosult a rendelkezésére álló eszközeihez képest többszörös
értékű (tőkeáttételes) pozíció nyitására. Az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy egy ilyen pozíció a
normál teljes fedezettségű ügyletekhez képest kiemelt kockázatot és az Ügyfél részéről kiemelt
kockázatvállalást jelent.
3.3. Az Ügyfél jogosult a TDT keretében szolgáltatott termékek esetén eladási (short) pozíció nyitására is
anélkül, hogy az adott értékpapírt fizikailag birtokolná.
3.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a TDT szolgáltatás keretében kezdeményezett és megkötött nyitott
pozícióit a szabad szakasz tőzsdei kereskedésében – a későbbiekben meghatározott időpontig – kötelező
lezárnia. Ennek megfelelően az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy TDT vételi pozícióit azonos
fajtájú, azonos mennyiségű értékpapírra vonatkozó eladási ajánlattal és/vagy TDT eladási pozícióit azonos
fajtájú, azonos mennyiségű értékpapírra vonatkozó vételi ajánlattal zárja le, amely tranzakciók
eredményeként az ügyfél TDT ügyletként kötött nettó értékpapír darabszáma a szabad szakasz zárását
megelőző 10. percig zéró darabszámra változik minden TDT ügyletét tekintve.
3.5. Az Ügyfél megbízza a Társaságot azzal, hogy amennyiben a nyitott pozícióinak zárását az előző pontban
foglaltak szerint valamely okból eredően az Ügyfél nem teljesíti, a Társaság a szabad szakasz adott napi
kereskedésében az utolsó 10 percen belül bármikor, a Társaság belátása szerint, az aktuális árfolyamok
értékének megítélésétől függetlenül, automatikusan zárja. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Társaság által
elvégzett zárási folyamatból eredő minden kockázatot, veszteséget, költséget (köztük a Kondíciós Lista
szerinti díjat is) viseli.
3.6. Amennyiben valamilyen Társaságon kívüli okból eredően a nyitott TDT pozíciók zárása adott napon
ellehetetlenül, úgy a Társaság jogosult a nyitva maradt vételi/eladási pozíciók fedezésére, amelynek
minden költségét az Ügyfél viseli. A napon túlra nyitva maradt TDT-ként kezdeményezett nyitott pozíciók
4

zárását a Társaság végzi el a következő olyan kereskedési napon, amikor az adott értékpapír kereskedése
nem szünetel. A napon túlra nyitva maradt TDT-ként kezdeményezett pozíciók zárásából eredő minden
lehetséges költség és árfolyamváltozás kötelezettsége, pénzügyi kockázata az Ügyfelet terheli.
3.7. A TDT pozíciók automatikus zárását követően valamennyi TDT pozíciót nyitó ügyfél pénzegyenlege
vizsgálaton esik keresztül. Negatív egyenlegű pénzszámla esetén a Társaság jogosult az Ügyfél pénzügyi
eszközeinek eladására a negatív egyenleg mértékéig. Az eladás sorrendiségét részvények esetében a
megelőző nap tőzsdei forgalma határozza meg, ami maximum 2 db részvény aktuális áron számított
értékével térhet el. A kényszereladásnak a bizományosi díjat is fedeznie kell, ami a mindenkori Kondíciós
Listában szereplő, normál díjak százalékos értékével egyezik meg.
A Társaság jogosult az előző pontokban részletezett módon és formában a TDT pozíciók zárására
kísérletet tenni. A biztonsági ügylet kötését a Társaság a felfüggesztési limitet megközelítő árszintre szóló
ajánlattal kísérli meg zárni. Bármely értékpapír felfüggesztéséből eredő károkért a Társaság felelősséget
nem vállal.
3.8. A Társaság jogosult arra, hogy a TDT szolgáltatásban szereplő termékek körét saját belátása szerint
határozza meg. A TDT keretében szolgáltatott termékkör változtatása napon belül is lehetséges,
amennyiben a Társaság az adott termék kereskedelmét kiemelten kockázatosnak ítéli, a normál
üzletmenethez képest.
3.9. A Társaság jogosult arra, hogy amennyiben indokoltnak tartja, részlegesen vagy teljesen felfüggessze a
TDT szolgáltatást az adott kereskedési napon belül további TDT ügyletek nyitására.
3.10. A Társaság jogosult arra, hogy a már megnyitott TDT pozíciókat részlegesen vagy minden termékre
kiterjedően haladéktalanul zárja az adott kereskedési napon belül, amennyiben az általános piaci helyzet
vagy az adott termék kereskedése a Társaság belátása szerint ezt indokolja.
3.11. A Társaság mérlegelés után dönthet úgy is, hogy a megnövekedett kockázatból következően vagy csak a
vételi nyitott TDT pozíciókat vagy csak az eladási TDT pozíciókat zárja részlegesen vagy egészében az
adott kereskedési napon belül.
3.12. A TDT ügyleteknél a Társaság határozza meg esetien és általánosan (csak egyes termékekre vagy minden
termékre vonatkozóan) a tőkeáttétel mértékét, valamint a „short” pozíciók nyitásának lehetőségét. A
tőkeáttétel szorzóját és a „short” pozíciók nyitásának lehetőségét a Társaság napon belül is
megváltoztathatja.
3.13. Minden TDT megjelöléssel érkező ajánlat fedezetvizsgálaton megy keresztül. A megkövetelt fedezet
mértékét a Kereskedési Rendszerekben található információs felületen lehet elérni, valamint az
Üzletszabályzat Kondíciós Lista melléklete tartalmazza, de ezen adatok csak tájékoztató jellegűek. A
Társaság jogosult a jelen szerződésben rögzítettek szerint az előre meghirdetett feltételektől eltérni.
Amennyiben a Társaság által az Ügyféltől megkövetelt fedezettel az Ügyfél nem rendelkezik, az ajánlat
visszautasításra kerül.
3.14. A Társaság jogosult arra, hogy Ügyfelenként maximalizálja az összes nyitható TDT pozíció értékét,
illetve jogosul Ügyfelenként a TDT pozíciók részleges vagy vételi/eladási státusz szerinti zárására az adott
kereskedési napon belül.
3.15. A Társaság jogában áll előre meghatározni vagy napon belül változtatni az összes Ügyfél által nyitható
egyidejű összes pozíció maximális értékét, illetve az összes Ügyfél által nyitható egy adott termékben
maximalizált összes egyidejű nyitott pozíció értékét.
3.16. Az Ügyfél visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a Társaság a megnövekedett kockázatokból eredő napon
belüli TDT részleges vagy teljes zárást az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül végzi el, ellenkező esetben
az Ügyfeleknek szétküldött zárásról szóló értesítés piacra továbbítása, az ügyletek zárását a jogosulatlan
információbirtoklásból következően nehezítheti, befolyásolhatja, ami így okozhat veszteséget vagy
további veszteséget az Ügyfél részére. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a globális és egy termékre szabott
maximálisan nyitható TDT pozíciók értékét a Társaság nem hozza nyilvánosságra, mert abból
következően az értékpapír piacra és az adott termékre vonatkozó az árfolyamot befolyásoló információkat
szolgáltatna ki.
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4.

Határidős ügyletek

4.1. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával jogosulttá válik arra, hogy a Kereskedési Rendszeren keresztül
megkösse a Társasággal az Üzletszabályzat mellékletét képező Bizományosi keretszerződés tőzsdei
szabványosított határidős ügyletekre elnevezésű szerződést. Ezen szerződés szövegét a megkötés előtt a
Kereskedési Rendszer ismerteti az Ügyféllel, valamint a Társaság weboldalán is elérhető.
4.2. A Társaság a 4.1. pontban meghatározott szerződés megkötése esetén legkésőbb az azt követő második
munkanapig határidős alszámlát nyit az Ügyfél számára, és lehetővé teszi számára a Társaság Kondíciós
Listájában rögzített határidős termékekre történő ajánlatok adását.
4.3. A Társaság az Ügyfelet haladéktalanul értesíti a Kereskedési Rendszeren keresztül arról, hogy jogosulttá
vált a Társaság Kondíciós listájában rögzített határidős termékekkel való kereskedésre.

5.

Tartós befektetési számla

5.1. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával jogosulttá válik, hogy a Kondíciós Listában meghatározott
minimális összeg befizetésével vagy beutalásával egyoldalúan kezdeményezze a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67/B. §-ában meghatározott Tartós befektetési számlán
(továbbiakban: TBSZ) megtakarításainak jelen tartós befektetési szerződés alapján történő lekötését,
amely az Ügyfél részéről ajánlattételnek minősül.
5.2. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy amennyiben a befizetést Nyugdíj-előtakarékossági számla
átalakításával, vagy megszűnő Tartós befektetési számla egyenlegének ismételt lekötésével kívánja
teljesíteni, úgy az 5.1. pontban meghatározottakon túl ajánlata csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz
az Üzletszabályzat által meghatározott igazolást, nyilatkozatot is mellékeli. Amennyiben ezt elmulasztja, a
Társaság 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
5.3. A Tartós befektetési számla megnyitását és a befizetett összeg lekötését a Társaság akkor hajtja végre,
amikor legalább a minimális befizetésnek megfelelő összeg – és az 5.2. pontban meghatározott esetben a
szükséges igazolás vagy nyilatkozat – a Társasághoz hiánytalanul beérkezett. A Társaság a TBSZ
megnyitásával és a befizetésnek minősülő jóváírás a TBSZ-en történő lekötésével az Ügyfél ajánlatát
elfogadja, és ezzel az egyedi Tartós befektetési számla szerződés létrejön.
5.4. A Tartós befektetési számla tartós befektetési pénzszámlából és tartós befektetési értékpapírszámlából áll.
Ezekre jelen szerződés minden pontját értelemszerűen alkalmazni kell, amennyiben ezt jogszabály, az
Üzletszabályzat vagy egyedi szerződési feltétel nem zárja ki.
5.5. Egy naptári éven belül az Ügyfél csak egyelten Tartós befektetési számlát nyithat a Társaságnál. További
Tartós befektetési számla nyitásához egy további naptári évben ismételten az 5.1., 5.2 és 5.3. pontok
szerint kell eljárni. Az egy naptári éven belül beérkező, Tartós befektetési számlát célként megjelölő
utalások, transzferek vagy befizetések ugyanazon Tartós befektetési számlán kerülnek jóváírásra.
5.6. Tartós befektetési számlán minden olyan termék és Társaság mindazon szolgáltatásai elérhetőek,
amelyeket jogszabály, vagy a Kondíciós Lista ki nem zár.
5.7. A Tartós befektetési számla egyenlege befizetésnek minősülő jóváírással csak a számla megnyitásának
naptári évében növelhető.
5.8. A Tartós befektetési számla összesen öt éves lekötési időszakra jön létre, amelyből a számlanyitás naptári
évét követő három naptári év az első lekötési időszak, és az azt követő két naptári év a második lekötési
időszak. A Tartós befektetési számla a lekötési időszak végén megszűnik,
5.9. Tartós befektetési számláról – a számla megszüntetését és megszűnését kivéve – kifizetés, kiutalás vagy
értékpapír eltranszferálása csak az első, három éves lekötési időszak végén lehetséges.
5.10. Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben az Üzletszabályzatban meghatározott időben és módon ettől eltérően
nem rendelkezik, úgy az egyes Tartós befektetési számlákon lekötött összegeknek a második, két éves
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lekötési időszakra történő lekötését is kéri.
5.11. Az egyes Tartós befektetési számlák az Ügyfél által – figyelembe véve az erre vonatkozó adózási
szabályokat – egymástól és a normál ügyfélszámlától és értékpapírszámlától függetlenül, írásban bármikor
megszüntethetők.

6.

Nyugdíj-előtakarékossági számla

6.1.

Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával jogosulttá válik arra, hogy a Kereskedési Rendszeren keresztül
megkösse a Társasággal az Üzletszabályzat mellékletét képező Nyugdíj-előtakarékossági számlákra
vonatkozó keretszerződést. Ezen szerződés szövegét az elfogadás előtt a Kereskedési Rendszer ismerteti
az ügyféllel, valamint a Társaság weboldalán is elérhető.

6.2.

A Társaság a 6.1. pontban meghatározott szerződés megkötése esetén NYESZ-R alszámlákat (Nyugdíjelőtakarékossági pénzszámla, Nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla, Nyugdíj-előtakarékossági
letéti számla) nyit az Ügyfél számára, és a jogszabályokban, valamint a Társaság Üzletszabályzatában
meghatározott összeg rendelkezésre állását követően az Ügyfél jogosulttá válik az aktívvá vált
Nyugdíj-előtakarékossági számlákon történő kereskedésre.

7.

Értékpapír-kölcsönzés

7.1.

Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával jogosulttá válik arra, hogy a Kereskedési Rendszeren keresztül
megkösse a Társasággal az Üzletszabályzat mellékletét képező Értékpapír-kölcsönzési keretszerződés –
Értékpapír kölcsönbe vételéről elnevezésű keretszerződést. Ezen szerződés szövegét az elfogadás előtt a
Kereskedési Rendszer ismerteti az ügyféllel, valamint a Társaság weboldalán is elérhető.

7.2.

Az Ügyfél a szerződés aláírását követően haladéktalanul jogosulttá válik értékpapír-kölcsönzési
ügyleteket kötni, amennyiben vele kapcsolatban nem áll fenn olyan, a Társaság Üzletszabályzatában
részletezett körülmény, amely kizárja Őt a szolgáltatást igénybe vevők köréből.

8.

A Társaság által felszámított díjak

8.1. A Társaság a számlanyitásért, vezetésért, a számlákat érintő tranzakciók lebonyolításáért, valamint az
Ügyfél által igénybevett minden szolgáltatásáért az Üzletszabályzat Mellékletét képező Kondíciós Listában
feltüntetett díj felszámítására jogosult.
8.2.

A Társaság jogosult a Kondíciós Listában meghatározott mindenkori esedékes díjakkal, költségekkel az
ügyfélszámlát előzetes értesítés nélkül megterhelni.

8.3.

A Társaságnak a díjak és jutalékok, valamint az Ügyféllel szemben fennálló egyéb követelések
mértékéig óvadéki joga van az Ügyfél ügyfélszámlájának pozitív egyenlegére, valamint az Ügyfél
értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírjaira.

8.4.

A Társaság óvadéki joga nem terjed ki azon számlatípusokra, zárolt alszámlákra, amelyekkel
kapcsolatosan ezt jogszabály, vagy szerződési feltétel kizárja.

8.5.

Az óvadéki jog alapján a Társaság jogosult követeléseit az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközből
közvetlenül kielégíteni. Az értékpapírszámlán nyilvántarott értékpapírok esetén a Társaság követeléseit
a követelés összegének megfelelő darabszámú, általa szabadon választott értékpapír értékesítésével
fedezi, felszámítva az értékesítéssel kapcsolatos, Kondíciós Listának megfelelő mértékű díjat is. Az
eladás sorrendiségét a részvények esetében a megelőző nap tőzsdei forgalma határozza meg, ami
maximum 2 (két) db részvény aktuális áron számított értékével térhet el.

8.6.

Ha az ügyfélszámla és az értékpapírszámla egyenlege nem fedezi az esedékessé vált díjakat, úgy a
hiányzó fedezetet az Ügyfél a Társaság írásbeli értesítése alapján az abban megjelölt időpontig köteles a
Társaság számlájára, vagy pénztárába befizetni. Késedelmes fizetés esetén a Tárasság jogosult a Polgári
Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
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8.7.

A Társaság jogosult a Kondíciós Listát egyoldalúan megváltoztatni. A díjak módosításáról köteles az
Ügyfelet a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 3 nappal az ügyfélforgalom számára nyitva
álló helyiségeiben való kifüggesztéssel, valamint a honlapján való közzététellel értesíteni.

9.

Szerződés módosítása, megszűnése

9.1. A jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A Társaság az általa javasolt
módosításokat köteles a Társaság Üzletszabályzatában megjelölt honlapján is hozzáférhetővé tenni,
valamint erre a változásra az Ügyfél figyelmét az általa megjelölt elektronikus levelezési címen felhívni. Ha
az Ügyfél a módosításra a módosítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem válaszol, úgy
ezt a Társaság úgy tekinti, hogy a módosítást elfogadta. Ha a módosítást az Ügyfél elutasítja, ennek
időpontjától számított 15 (tizenöt) napos határidővel a Társaság jogosult a szerződést felmondani, valamint
az Ügyfél fennálló tartozását az óvadék és/vagy a zárolt papírok értékesítéséből kielégíteni.
9.2.

A jelen szerződés közös megegyezéssel bármikor megszűntethető.

9.3.

Az Ügyfél a jelen szerződést írásban felmondási határidő nélkül megszüntetheti, feltéve hogy
számlaegyenlege nem negatív.

9.4.

Az Ügyfél jelen szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt nyilatkozat
megtételével jogosult megszűntetni.

9.5.

A Társaság a jelen szerződést írásban, 30 (harminc) napos felmondási idővel szüntetheti meg. Az
Ügyfél Üzletszabályzatban említett súlyos szerződésszegése esetén Társaság a jelenszerződést azonnali
hatállyal jogosult megszűntetni. A Társaság a felmondás közlésével egyidejűleg értesíti az Ügyfelet a
megszűnés jogkövetkezményeiről, valamint felhívja az Ügyfelet, hogy a felmondási idő alatt jelölje
meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés szabályait kell
alkalmazni.

10. Joghatóság
10.1.

A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. A jogvita
alapjául szolgáló tényállást, az érintettek jognyilatkozatait, valamint az egyeztetés eredményét kötelesek
írásban rögzíteni.

10.2.

Az Ügyfél esetlegesen felmerülő problémáját a Panaszkezelési szabályzatnak megfelelően jelezheti a
Társaságnak. A Társaság a Panaszkezelési szabályzatban rögzítettek szerint kivizsgálja az ügyet, és
annak eredményéről írásban értesíti az Ügyfelet...

10.3.

Amennyiben a fenti eljárás nem vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a BÉT mellett működő
Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének. A Pénz-és Tőkepiaci Állandó
Választottbíróság a hatályos jogszabályok rendelkezései mellett saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

11. Záró rendelkezések
11.1.

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

11.2.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az Üzletszabályzatban foglaltak
valamint a Ptk., a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. (Bszt.) törvény, a tőkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvény, továbbá a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályzatok az irányadóak.

11.3.

Ügyfél jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Társaság Üzletszabályzatát ismeri, megértette, és az
abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

11.4.

Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság a Bszt.-nek megfelelően, teljes körűen, megfelelő időben tájékoztatta.
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