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KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS
SZÁMLASZERZŐDÉSHEZ ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ESETÉN
Amely létrejött egyrészről:
……………………
Székhelye:
Statisztikai jelzőszáma:
Cégjegyzék száma:
Ügyfélkód:
(a továbbiakban Ügyfél)
másrészről a MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Statisztikai jelzőszáma: 10241662-6419-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-041206
(a továbbiakban: Bank)
között az alábbi napon az alulírott feltételek szerint:
1.

A szerződő felek rögzítik, hogy az Ügyfél és a Bank egymással …………… napján
„Számlaszerződés értékpapír- és ügyfélszámla vezetésére” c. szerződést kötöttek (továbbiakban:
Szerződés). A Szerződés alapján a Bank az Ügyfélnek ………………. számon értékpapír- és
ügyfélszámlát nyitott. A Felek rögzítik, hogy az Ügyfél engedéllyel rendelkező befektetési
szolgáltató (engedély száma: ……………………..), aki a befektetési vállalkozásokról és az
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.
évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 51.§-a alapján elfogadható partnernek minősül.

2.

Annak érdekében, hogy az Ügyfél sajátszámlás és mint befektetési szolgáltató ügyfeleit
megillető, megbízói állományok elkülönített kezelése a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően
megtörténhessen, a jelen Kiegészítő Megállapodással a Felek az 1. pontbeli értékpapír- és
ügyfélszámlára vonatkozóan az alábbiakban állapodnak meg.

3.

A Bank a jelen megállapodás alapján az 1. pontban megjelölt értékpapír- és ügyfélszámlára
vonatkozó feltételekkel azonos feltételekkel az Ügyfélnek ……………………… számon további
értékpapír- és ügyfélszámlát nyit. A Szerződés rendelkezései az újonnan nyitott értékpapír- és
ügyfélszámlára is irányadóak.

4.

Az Ügyfél kifejezetten vállalja, hogy
- a ……………………………… sz. értékpapír- és ügyfélszámlán, az Ügyfél saját pénzügyi
eszközeire és pénzeszközeire,
- a ……………………………… sz. értékpapír- és ügyfélszámlán, az Ügyfél, mint befektetési
szolgáltató ügyfeleinek pénzügyi eszközeire és pénzeszközeire
vonatkozóan ad megbízásokat, valamint az Ügyfelet és az Ügyfél ügyfeleit megillető pénzügyi
eszközöket és pénzeszközöket elkülönítetten tartja nyilván.

5.

Az Ügyfélnek, mint befektetési szolgáltatónak a Bszt. 57. és 58.§-ában foglalt rendelkezéseknek
való megfelelése, az Ügyfelet és az Ügyfél ügyfeleit megillető pénzügyi eszközök és
pénzeszközök elkülönítése kizárólag az Ügyfél felelőssége. Az állományok nyilvántartása
kizárólag az Ügyfél által átadott adatokon, információkon alapul, a Bank nem ellenőrzi és nem
vállal felelősséget azért, hogy a 4. pontbeli számlákon található állományok elkülönítése
megfelelően történt-e. Az Ügyfél köteles a Bankot mentesíteni minden olyan, harmadik személy
felé felmerült fizetési kötelezett (pl. bírság) megfizetése alól, amely amiatt merült fel, hogy az
Ügyfél a jelen megállapodásból eredő, illetőleg jogszabályi kötelezettségeit megszegte, vagy
elmulasztotta.
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6.

A Bank a következő banki napon 14 óráig megküldi az Ügyfélnek mindkét számlára vonatkozóan
az előző banki napon végzett tranzakciókra vonatkozó kimutatását. Az Ügyfél köteles a
kimutatást ellenőrizni és eltérés esetén haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) órán belül köteles
felvenni a kapcsolatot a Bankkal és előterjeszteni a kifogást. Amennyiben az Ügyfél a jelen
pontbeli határidőig a kimutatással kapcsolatban nem terjeszt elő kifogást, a kimutatást a Bank
elfogadottnak tekinti.

7.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a jogszabályban foglalt jelentéstételi kötelezettségét
Ügyfelenként teljesíti.

8.

A jelen Kiegészítő Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szerződésben foglaltak az
irányadóak.

9.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Kiegészítő Megállapodás megszűnik, ha a Szerződés
megszűnik.

10. A jelen Kiegészítő Megállapodás a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
Jelen Kiegészítő Megállapodást a felek közösen elolvasták, valamint – beleértve a benne szereplő
fogalmakat, kifejezéseket is – egyezően értelmezték, és azt, mint egybehangzó akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Budapest, ……

…………………………………………
Ügyfél

………………………………………………..
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

