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KERETSZERZŐDÉS
SAXOBANK A/S-N (TAKARÉKDIRECT RENDSZEREN) KERESZTÜL
ELÉRHETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BIZOMÁNYOSI ADÁSVÉTELÉRE

Amely létrejött egyrészről
Név/Cégnév:
Lakcím/Székhely:
TakarékDirect felhasználói név:
LEI (Legal Entity Identifier) kód1:
E-mailcím2:
mint megbízó (továbbiakban: Ügyfél)
és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhely:
1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám:
01-10-041206
mint bizományos (továbbiakban: Bank)
között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:
1. A keretszerződődés tárgya
Jelen keretszerződés keretében a Bank lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy a SaxoBank A/S
(székhely: DK-2900 Hellerup, Philip Heymans Allé 15, Denmark) által fejlesztett kliensprogram
segítségével, illetve telefonon adott megbízással ügyleteket kössön a TakarékDirect rendszeren
keresztül.

A Bank az Ügyfél jelen keretszerződéssel szabályozott ügyletkötései során (TakarékDirect rendszeren
keresztül) adott megbízásait díjazás ellenében, a Végrehajtási Politikájában foglaltaknak megfelelően,
a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó
üzletszabályzatában (továbbiakban: Üzletszabályzat) foglalt szabályok figyelembevételével hajtja
végre. A keretszerződés hatálybalépésének elengedhetetlen feltétele, hogy az Ügyfél Értékpapír-, és
ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéssel és/vagy – amennyiben az Üzletszabályzat
TakarékDirect rendszeren keresztül elérhető pénzügyi eszközök bizományosi adásvételét nyugdíjelőtakarékossági számlára és Tartós befektetési számlára is engedi – Nyugdíj-előtakarékossági
értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéssel és/vagy Tartós befektetési számla
vezetéséről szóló tartós befektetési szerződéssel (továbbiakban együtt: Számlaszerződés), továbbá
befektetési tanácsadásra vonatkozó megbízási keretszerződéssel rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél
valamennyi Számlaszerződése vagy a befektetési tanácsadásra vonatkozó megbízási keretszerződése
megszűnik, azzal egyidejűleg a jelen keretszerződés is hatályát veszti.
A jelen keretszerződés alapján megkötött egyes ügyletek az Ügyfél Számlaszerződése keretében
nyitott – Ügyfél által megjelölt – értékpapír és/vagy ügyfélszámláján kerülnek végrehajtásra.
2. Általános szerződési feltételek
A jelen keretszerződésre vonatkozó általános szabályokat, így különösen a szerződésre vonatkozó
egyedi fogalom meghatározásokat, a keretszerződés keretében elérhető termékek körét, a
TakarékDirect rendszer leírását, a TakarékDirect rendszer aktiválására vonatkozó szabályok és
rendszerkövetelmények meghatározását, az ügyletkötés és az ügyletek végrehajtásának szabályait, a
pozíciók megnyitásának és fenntartásának feltételeit, a biztosítékokra és likvidálásra vonatkozó
kikötéseket, a felek közti felelősségvállalás szabályait, a díjakra vonatkozó szabályokat, az ügyletekkel
kapcsolatos egyeztetés és elszámolások, nettósítás, és pozíció lezáró nettósítás szabályait, a felmondás
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Jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet Ügyfél esetén, amennyiben rendelkezésre áll.
Kötelező adat.
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szabályait a Bank Üzletszabályzata II. Fejezetének „A SaxoBank A/S-n (TakarékDirect) keresztül
elérhető pénzügyi eszközök bizományosi adásvétele” c. pontja tartalmazza.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen keretszerződés aláírásával az Üzletszabályzatban foglaltak
szerint nettósításra és pozíció lezáró nettósításra irányuló megállapodást köt.
3. A felek jogai, kötelezettségei
Az Ügyfél a Bank által meghatározott devizákban a rendelkezésére bocsátott TakarékDirect
rendszeren keresztül saját kockázatára és felelősségére jogosult az Üzletszabályzatban megjelölt
ügyletek megkötésére, illetve telefonon keresztül megbízások adására.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az ügylet után bizományosi díjat számol fel, és
kötelezettséget vállal azok megfizetésére. A bizományosi díj mértékét a Bank által közzétett hatályos
Díjjegyzék tartalmazza.
Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a TakarékDirect rendszeren közvetlenül vagy telefonon
adott megbízással történő üzletkötés során a www.saxobank.com oldalon meghatározott bizonyos
üzlettípusoknál az ügyletkötéshez kapcsolódó olyan tranzakciós és közvetítői díjakat számolhat fel a
Bank, mely díjtételek az elektronikus platformhoz kapcsolódó számlán kerülnek terhelésre. A
tranzakciós és közvetítői díjak a www.saxobank.com oldalán tekinthetők meg.
A szükséges fedezet nyújtására vonatkozó Ügyfél rendelkezés elmaradása miatt keletkezett esetleges
veszteségért a Bank nem vállal és nem visel semmilyen formában felelősséget.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ügyleteket kötni és a pozíciókat fenntartani csak abban az esetben
tudja, ha előzetesen, illetve folyamatosan eleget tesz biztosíték nyújtási kötelezettségének. Szállításos
ügylet esetén az ügyfél köteles az adott termék teljes ellenértékét vagy az értékpapírokat az ügylet
megkötése előtt az elektronikus kereskedéshez tartozó számlán rendelkezésre bocsátani. A szükséges
fedezet mindenkori minimális szintjét a www.saxobank.com című honlap tartalmazza, melyet a Saxo
Bank jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani.
A TakarékDirect rendszer vagy a Bank az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben bármikor,
előzetes figyelmeztetés nélkül is jogosult az Ügyfél pozíciójának részben vagy egészben történő
likvidálására, illetve pozíció lezáró nettósítás végrehajtására.
Az Ügyfél jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, elismeri és érti, hogy az értékpapírokkal,
devizákkal, nemesfémekkel, CFD-kel, opciókkal, valamint a tőkeáttételes és nem tőkeáttételes
származtatott termékekkel (TakarékDirect rendszeren elérhető valamennyi termék) kapcsolatos
kereskedés és befektetés:
- magasan spekulatív;
- szélsőséges fokú kockázatot hordozhat;
- csak olyan ügyfelek számára alkalmas, akik tőkeáttételes termékekkel való kereskedés esetében
vállalni tudják az óvadék mértékét meghaladó veszteség kockázatát.
Az Ügyfél tudomásul veszi, elismeri és érti, hogy:
- a tőkeáttételes kereskedéseknél általában előírt alacsony óvadék miatt, az alapeszköz árváltozásai
jelentős veszteségeket eredményezhetnek, mely veszteségek lényegesen meghaladhatják az Ügyfél
befektetését és az óvadékba adott eszközöket.
- ha az Ügyfél megbízást ad a Bank számára részvételre bármilyen tranzakcióban, bármilyen eszköz
árának ingadozásából származó nyereség vagy veszteség az Ügyfél számláját terheli, és az ő
kockázatára történik.
Az Ügyfél garantálja, hogy pénzügyi és egyéb szempontból hajlandó és képes az ilyen típusú
befektetések kereskedési kockázatának viselésére, és vállalja ezen kockázatok viselését. Tekintettel
arra, hogy az Ügyfél valamennyi, jelen keretszerződés alapján köthető ügyletet saját felelősségére és
kockázatára köti.
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Az Ügyfél elfogadja, hogy a nyereségre vagy veszteségmentességre lehetetlen garanciákat nyújtani az
ilyen típusú befektetési kereskedés területén, és a Bank kifejezetten nem vállal semmiféle ilyen
garanciát, és ahhoz hasonló nyilatkozatot sem tesz. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Ügyfél nem kapott
ilyen garanciákat vagy hasonló nyilatkozatot a Banktól vagy bármelyik Ügynökétől vagy
képviselőjétől, vagy bármely más személytől, és az Ügyfél nem ilyen garanciákra vagy hasonló
nyilatkozatokra támaszkodva fogadta el a feltételeket, és a jövőben sem ennek megfelelően fog
cselekedni.
Az Internet, számítógép, valamint a számítástechnikai rendszerek sajátosságaiból fakadóan az
Ügyfélnek tudomása van a szokványostól eltérő kockázati lehetőségekről.
Az Ügyfél úgy döntött, hogy közvetlenül vagy az üzletkötőnek telefonon adott megbízások
formájában, a TakarékDirect rendszer igénybevételével kíván a jelen keretszerződés keretében
elérhető ügyleteket kötni. A jelen szerződés aláírásával az Ügyfél elfogadja, hogy az ő felelősségi
körébe tartozik, hogy a TakarékDirect rendszerrel - teljes mértékben saját felelősségre - történő
üzletkötésekhez mind a TakarékDirect rendszer által igényelt technikai, használati és működési, mind
a szükséges tőke- és devizapiaci ismeretekkel rendelkezzen. Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte a
TakarékDirect rendszer működését, nyelvezetét, rendszerét és annak használatát, az azzal kapcsolatos
információkat, és a TakarékDirect használatához szükséges és elégséges ismeretekkel rendelkezik,
illetve az általa igényelt szükséges felvilágosításokat megkapta.
Az Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben a TakarékDirect rendszer angol nyelvű változatát használja, a
szükséges angol nyelvi ismeretekkel rendelkezik, és tudomásul veszi, hogy az angol nyelv
használatából eredő félreértés és/vagy keletkező kár esetén a Bank nem vállal és nem visel semmilyen
formában felelősséget.
Az Ügyfél köteles a TakarékDirect rendszer használatához szükséges technikai feltételeket biztosítani,
és vállalja, hogy az internethez és mobil telefonhálózathoz való hozzáférését a számára szükséges
mértékben folyamatosan fenntartja és a szükséges számítástechnikai háttér működőképességét
biztosítja. Ennek nem teljesítéséből adódó minden kárért a felelősség az Ügyfelet terheli.
Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TakarékDirect rendszeren keresztül kereskedett
pénzügyi eszközök vonatkozóan a Bank tájékoztatási kötelezettségét az adott kereskedési helyszínen,
piacon, vagy az érintett ügylet végrehajtásának egyéb helyszínein elfogadott nyelven, vagy angol
nyelven teljesíti.
A Bank nem vállalja a felelősséget, ha a TakarékDirect rendszer bármely elemének használata, vagy
annak elérése rajta kívül álló okok miatt nem lehetséges. Felek ilyennek tekintik különösen az internet
bármely okból történő leállását, a túlterheltségéből fakadó nem, vagy lassú működést, a mobil
telefonhálózat elérhetőségének akadozását vagy hiányát és egyéb bármely egyéb olyan okot, amely
miatt a TakarékDirect rendszer bármely elemének használata nem, vagy csak korlátozott mértékben
lehetséges.
Az Ügyfél jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ügyletkötéseiért maga vállalja a
felelősséget, az azokból eredő esetleges kárait semmilyen formában nem jogosult a Bankra
továbbhárítani, vagy a Banktól azok megtérítését követelni.
Az Ügyfél kijelenti, hogy részletesen ismeri azon jogszabályokat, fogalmakat és piaci szokványokat,
melyek jelen keretszerződés keretében köthető ügyletek esetén irányadóak, illetve a jelen
szerződésben szerepelnek.
Tekintettel arra, hogy a TakarékDirect rendszer az Ügyfél nevében eljáró személy megbízásadási
jogosultságát az Ügyfél felhasználói nevének és jelszavának bekérésén túl semmilyen formában nem
ellenőrzi (telefonon történő megbízás adása esetén a Bank az azonosításra vonatkozóan az
Üzletszabályzatában ettől eltérő rendelkezéseket alkalmaz), az Ügyfél visszavonhatatlanul lemond a
Bankkal szemben az üzletkötés ezen módszerével összefüggésben keletkezett bármely kára
megtérítésének igényéről, kivéve azt az esetet, ha bizonyítani tudja, hogy a kárt a Bank szándékos
szerződésszegése okozta. Az Ügyfél a jelszó használatával vállalja, hogy a jelszót bizalmasan kezeli,
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illetéktelen személynek nem hozza a tudomására, és számára nem teszi hozzáférhetővé. Ezen előírások
megsértéséből adódó kockázatokért, esetleg bekövetkező károkért a felelősséget az Ügyfél viseli.
Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen szerződés keretében megkapott a Banktól a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény, és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti minden
olyan, írásban megadható tájékoztatást, mely a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges.
4. Záró rendelkezések
A szerződő felek a jelen keretszerződést határozatlan időtartamra kötik. Az Ügyfél jogosult a
keretszerződést indokolás nélkül írásban felmondani abban az esetben, ha nincs a megbízása alapján
folyamatban lévő, a jelen keretszerződés tárgykörébe eső pozíciója, és a Bankkal szemben vállalt
minden kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. A Bank köteles az érvényes felmondás
kézhezvételét követő 8 (nyolc) banki munkanapon belül záró elszámolást készíteni, és a záró
elszámolást követő munkanapon az Ügyfelet megillető pénzeszközöket rendelkezésre bocsátani.
A Bank a Bszt. szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének honlapján a
„http://www.takarekbank.hu/takarekbank/hu/egyeb/Bef-USZ.html” elérhetőségen, az Ügyfél kifejezett
kérése esetén tartós adathordozón, vagy írásban tesz eleget. Az Ügyfél kijelenti, hogy a tájékoztatás
ezen formájához kifejezetten hozzájárul, valamint kijelenti, hogy a jelen keretszerződés megkötését
megelőzően a Bank tájékoztatási kötelezettségének az általa választott és elfogadott módon
maradéktalanul eleget tett.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos Befektetési
szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata, a Bszt., a
Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatályos rendelkezései, valamint a vonatkozó magyar és Európai Uniós jogszabályok az irányadók.
Ügyfél kijelenti, hogy az Üzletszabályzatát megismerte, azt elfogadja, és magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank Üzletszabályzata és mellékletei, valamint a Termékkatalógus
tartalmát megismerte és megértette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Üzletszabályzat
és mellékletei, így különösen a végrehajtási-, összeférhetetlenségi-, panaszkezelési politika szabályai
módosításra kerülnek, úgy minden esetben az aktuálisan hatályos változat képezi az Üzletszabályzat
részét és az tekintendő kötelezőnek az Ügyfél jelen szerződése vonatkozásában.
A jelen keretszerződésben vállalt jogok és kötelezettségek abban az esetben is a Bankot illetik, illetve
terhelik, ha a szerződést a Bank nevében és képviseletében eljáró közvetítő írja alá.
A jelen Keretszerződést a szerződő felek közösen elolvasták, valamint – ideértve a benne szereplő, az
ajánlatok tárgyára vonatkozó fogalmakat, kifejezéseket is – egyezően értelmezték, és mint
egybehangzó akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: ....................
........................................................................
Ügyfél

..................................................................
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

