M A G Y A R T A K A R É K S ZÖ V E T K E ZE T I B A N K

ZR T.

Ügyfélkód:

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ
BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
(továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt
Név/Cégnév:
Lakcím/Székhely:
Mobiltelefonszám:
E-mail cím:
mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél),

Az Ügyféllel „Electra Internet Banking szolgáltatás nyújtásáról szóló szolgáltatási szerződést”
(továbbiakban: Electra Internet Banking szerződés) kötő hitelintézet neve:
valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-041206
mint számlavezető (a továbbiakban: Bank)
(a továbbiakban együttesen: felek) között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:
1. Felek rögzítik, hogy az Ügyfél a Bankkal vagy a fentiekben meghatározott hitelintézettel Electra
Internet Banking szerződést kötött. A jelen Szolgáltatási szerződésben foglaltak alkalmazása
során „Hitelintézet” alatt az Ügyféllel Electra Internet Banking szerződést kötő szerződő partner
(a Bank vagy a fentiekben meghatározott hitelintézet) értendő. A Szolgáltatási szerződés
hatálybalépésének elengedhetetlen feltétele, hogy az Ügyfél Értékpapír-, és ügyfélszámla
vezetéséről szóló számlaszerződéssel és/vagy Nyugdíj-előtakarékossági értékpapír-, és
ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéssel és/vagy Tartós befektetési számla vezetéséről
szóló tartós befektetési szerződéssel (továbbiakban együtt: Számlaszerződés) rendelkezzen.
Amennyiben az Ügyfél valamennyi Számlaszerződése megszűnik, azzal egyidejűleg a jelen
Szolgáltatási szerződés is hatályát veszti.
Amennyiben az Ügyfél és a Hitelintézet között létrejött Electra Internet Banking szerződés
bármely okból megszűnik, azzal egyidejűleg a jelen Szolgáltatási szerződés is hatályát veszti.
2. Amennyiben az Ügyfél a Hitelintézettel Electra Internet Banking szerződést kötött, úgy Felek
rögzítik, hogy az Ügyfelet és a felhasználókat a Hitelintézet a hatályos pénzmosásról szóló
törvényben foglaltaknak megfelelően azonosította.
3. Jelen Szolgáltatási szerződés mindkét Fél által történő aláírásával a Bank kötelezettséget vállal
arra, hogy a Bank interneten keresztül a Szolgáltatási szerződésben valamint a Bank Befektetési
szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatában (a
továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott feltételekkel az Ügyfél részére hozzáférhetővé
teszi az Electra Internet Banking rendszeren keresztül igénybe vehető befektetési szolgáltatást
(továbbiakban: EIB Értékpapír szolgáltatás, EIB Értékpapír rendszer), amely keretében az Ügyfél
és az általa megjelölt felhasználók igénybe vehetik az Üzletszabályzatban rögzített szolgáltatások
és pénzügyi eszközök körét.
4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy EIB Értékpapír rendszeren keresztül megjelenített tőzsdei
adatok a valós idejű adatokhoz képest 15 perces késleltetéssel kerülnek megjelenítésre.
5. Az Ügyfél jogosult rendelkezni az EIB Értékpapír szolgáltatáshoz rendelt felhasználók
(továbbiakban: Felhasználó) személyéről és rendelkezési jogosultságukról (Ügyfél és Felhasználó
a továbbiakban együttesen: Felhasználók). A Felhasználók az EIB Értékpapír szolgáltatást az
Ügyfél kockázatára és felelősségére használják. Ügyfél köteles a Szolgáltatási szerződésben,
valamint az Üzletszabályzatban és a Felhasználói kézikönyvben foglaltakat valamennyi
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Felhasználóval megismertetni. Az ennek elmaradásából eredő, valamint a nem szabályszerű
használatból eredő mindennemű kárért Ügyfél felelősséggel tartozik.
6. Az EIB Értékpapír szolgáltatás igénybevétele során a megbízás tárgyát képező pénzügyi
eszközöket, igénybe vehető szolgáltatásokat, a rendszer használatának feltételeit, a szolgáltatás
letiltását, a megbízás felvételnek és teljesítésének szabályait, az óvadéknyújtási kötelezettséget, a
Felhasználók azonosítását és tájékoztatását valamint a felek felelősségére, kárviselésére
vonatkozó szabályokat, - mint általános szerződési feltételeket - az Üzletszabályzat II.
Fejezetének „Electra Internet Banking rendszeren keresztül elérhető pénzügyi eszközök és
szolgáltatások” c. pontja tartalmazza.
7. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az EIB Értékpapír szolgáltatás működtetéséhez szükséges
technikai eszközök (hardver, szoftver) műszaki jellemzőiről, használatáról, valamint a felület
kezeléséről szóló, az Electra Internet Banking felület „Befektetések” elnevezésű fülön keresztül
elérhető „Súgó” menüpontjában található Felhasználói kézikönyv alapján tájékozódik az EIB
Értékpapír rendszer rendeltetésszerű használatáról.
8. Az Ügyfél jelen Szolgáltatási szerződés aláírásával a Bankkal a befektetési szolgáltatási
tevékenység keretében nyitott, jelen Szolgáltatási szerződés megkötésekor meglévő, illetve a
szolgáltatás igénybevételét követően megkötött, az Ügyfél ügyfélkódján nyilvántartott
valamennyi számláját automatikusan bevonja az EIB Értékpapír szolgáltatásba. A jelen
Szolgáltatási szerződés alapján megkötött egyes ügyletek az Ügyfél Számlaszerződése keretében
nyitott, Ügyfél által megjelölt értékpapír és/vagy ügyfélszámláján kerülnek végrehajtásra,
melyhez az Ügyfél hozzájárul.
9. A Felhasználók azonosítása a szolgáltatások igénybevétele során az Üzletszabályzatban
meghatározott módon, azonosítási kódokkal történik. Felhasználók kötelesek az EIB Értékpapír
szolgáltatás használatához szükséges azonosítási kódokat titkosan kezelni, azokat nem teheti más
személyek részére hozzáférhetővé. Amennyiben az azonosító kódok kikerülnek a Felhasználók
birtokából, vagy azok jogosulatlan harmadik fél birtokába kerülnek, tudomására jutnak, köteles
azt a Hitelintézetnek haladéktalanul bejelenteni. Ezen kötelezettség megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül és az ebből eredő károkért az Ügyfél az Üzletszabályzatban
foglaltak szerint felel.
10. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően igénybe vett EIB
Értékpapír szolgáltatás esetén a beazonosítást követően adott megbízásokat sajátjaként ismeri el,
azokért az Ügyfelet teljes felelősség terheli.
11. Az Ügyfél 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.
Az Ügyfél ezúton felhatalmazza a Bankot, hogy az aktuális Díjtételek jegyzékében megállapított
esedékes díj összegével megterhelje az Ügyfél EIB Értékpapír szolgáltatásba bevont
ügyfélszámláját, annak hiányában a nyugdíj-előtakarékossági vagy a tartós befektetési számláját.
Az egyes megbízási díjak azt a számlát terhelik, amelyre az Ügyfél a megbízást adta.
12. Ügyfél kijelenti, hogy a Bankkal való kapcsolattartás módjaként az EIB Értékpapír szolgáltatás
igénybe vétele során az Electra Internet Banking felületen található „Befektetések” fülön
keresztül történő elektronikus levelezést választja.
13. A jelen Szolgáltatási szerződés határozatlan időre szól, melyet az Ügyfél azonnali hatállyal, a
Bank 45 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozat formájában, indokolás nélkül, valamint a
Felek együttesen, közös megegyezéssel szüntethetnek meg.
Amennyiben az Ügyfél a jelen Szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal mondja fel, a Bank a
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Felhasználók EIB Értékpapír szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságát a 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 az Ügyfél bármely kötelezettségét nem
teljesíti vagy azt súlyosan, illetve ismételten megszegi.
Jelen Szolgáltatási szerződés megszűnésekor a Bank és az Ügyfél kötelesek egymással elszámolni.
Az EIB Értékpapír 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 nem érinti az Ügyfél Bankkal
fennálló egyéb szerződéses kapcsolatát.
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a befektetési vállalkozásokról és az
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.
évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályok, a Bank
mindenkor hatályos Üzletszabályzata, a mindenkor hatályos elszámolóházi szabályzatok valamint
a Számlaszerződés, a keretszerződés(ek), és a Felhasználói Kézikönyv rendelkezései az
irányadóak.
15. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank Üzletszabályzatát és mellékleteit elolvasta és értelmezte, azok
tartalmával teljes mértékben egyetért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az
Üzletszabályzat és mellékletei – különösen a Termékkatalógus, a Díjtételek jegyzéke, 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 Szolgáltatási szerződése vonatkozásában.
16. A jelen Szolgáltatási szerződésben 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.
Jelen szerződést a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt ..........................................
…………………………………………………… ……………………………………………………
Ügyfél

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
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FELHASZNÁLÓI ADATLAP
Electra Internet Banking rendszeren keresztül történő befektetési
szolgáltatás igénybevételéhez

Ügyfélkód:
Felhasználói azonosító:
Csoportnév: ……………………………………….
Rövid név: .………………………………………
Alias név: .………………………………………
A banki ügyintéző tölti ki !

új felhasználó

módosítás *

visszavonás**

Ügyfél adatai:
Név:

...............................................................................................

Cím/Székhely:
...............................................................................................

Felhasználó adatai:
Név:

................................................................................................

Felhasználói név:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(maximum 20 karakterben választható felhasználói név)

Értesítési cím:

………………………………………………………………

Személyazonosító okmány típusa, száma ……………………………………………………

Aláírási SMS telefonszám: 06 •
•

/

*A módosítás jelen adatlap tekintetében az EIB Értékpapír szolgáltatáshoz kapcsolódó már
meglévő jogosultságok módosítását valamint az Electra Internet Banking rendszerhez megadott
jogosultság kibővítését jelenti az értékpapír szolgáltatással.
**A jogosultság visszavonása az EIB Értékpapír szolgáltatáshoz vonatkozóan megadott
jogosultság visszavonására vonatkozik, nem érinti az Electra Internet Banking rendszerhez
megadott jogosultságot.

4

M A G Y A R T A K A R É K S ZÖ V E T K E ZE T I B A N K

ZR T.

Kérjük, hogy a jogosultság megadása során szíveskedjen választani az I. Aláírási
jogosultság illetve a II. Lekérdezési jogosultság közül. Mindkét pont kitöltése esetén az
adatlap érvénytelen!

1.

-ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁG

(kérjük az I. és II. lehetőségből csak az egyiket jelölje meg!)

I/A. Aláírási és lekérdezési jogosultság:
I/B. Átutalási jogosultság ügyfélszámláról:

aláírási pontszám:……..
IGEN / NEM

Az aláírási jogosultság lehetővé teszi a számlainformációk letöltését minden számlára (beleértve az értékpapírés ügyfélszámla, a NYESZ, és a TBSZ számlákat, valamint a jövőben nyitandó számlákat is) vonatkozóan, illetve
a megbízások menüponton belül található megbízások közül a”Pénzutalás” és a „Pénz átvezetés ügyfelek
között” megbízások kivételével valamennyi megbízás rögzítését és aláírását minden számlára vonatkozóan.
Az ügyfélszámláról történő átutalási jogosultság a ”Pénzutalás” és a „Pénz átvezetés ügyfelek között”
megbízások rögzítését és aláírását teszi lehetővé az értékpapír és ügyfélszámla megterhelésével bármely
célszámlára.
Ügyfélszámláról történő átutalási jogosultságként az IGEN akkor választható, ha az Ügyfél nem rendelkezik
az alábbi keretszerződésekkel:
- tőzsdén kívüli opciós és határidős deviza adásvételi keretszerződés
- tőzsdén kívüli határidős állampapír adásvételi keretszerződés
Amennyiben jelen Felhasználói adatlap kitöltését követően a Ügyfél a fenti keretszerződések bármelyikét
megköti a Bankkal, a Bank jogosult az érintett Felhasználók egyidejű tájékoztatása mellett az ügyfélszámláról
történő átutalási jogosultságot NEM-re módosítani.
Az aláírási pontszám kitöltése kötelező!
Az aláírás értékét 0-10-ig terjedõ pontszámmal lehet meghatározni annak figyelembevételével, hogy egy
megbízási csomag elküldéséhez a csomagnak 10 pont összértékű aláírást kell tartalmaznia.

II. Lekérdezési jogosultság
A lekérdezési jogosultság lehetővé teszi a számlainformációk letöltését minden számlára vonatkozóan, illetve
megbízások rögzítését.

Kelt: ..........................................
.........................................................
Ügyfél aláírása/cégszerű aláírás

……..………….………………….
Felhasználó aláírása

___________________________________________________________

5

