TŐZSDÉN KÍVÜLI HATÁRIDŐS DEVIZA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név:
Cím:
Ügyfélkód:
(továbbiakban Ügyfél)
másrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-041206
Bankszámla száma:
(továbbiakban Bank)
között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:
1. Az Ügyfél és a Bank határidős deviza adásvételben állapodik meg az alábbi feltételekkel:
Ügyfél vásárol a Banktól (összeg, deviza):
Ügyfél számlaszáma (jóváírandó):
Ügyfél elad a Banknak (összeg, deviza):
Ügyfél számlaszáma (terhelendő):
Értéknap (teljesítési határidő):
Határidős árfolyam:
Kereskedési helyszín (végrehajtás helye): Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Üzletkötés napja, időpontja:
2. Amennyiben az ügylet megkötése telefonon történt, a felek az ügyletet létrejöttnek tekintik függetlenül
attól, hogy a Bank által aláírt és megküldött szerződést az Ügyfél általa aláírva mikor küldi vissza a Bank
számára. Az Ügyfél továbbá elfogadja, hogy ha a Bank olyan adásvételi ügyletet létesített, amely nem
felel meg a telefonbeszélgetésben foglaltaknak, a szerződés kézhezvételétől számított egy banki
munkanapon belül emelhet kifogást. Ha ezzel a jogával az Ügyfél nem él, úgy az ügylet
érvénytelenségére vagy a Bank felróható magatartására utóbb nem hivatkozhat.
3. Amennyiben az ügylet megkötése telefonon történt, a felek az ügyletet létrejöttnek tekintik függetlenül
attól, hogy a Bank által aláírt és megküldött szerződést az Ügyfél általa aláírva mikor küldi vissza a Bank
számára.
4. Az Ügyfél köteles legkésőbb a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg óvadékot (továbbiakban
pénzügyi biztosíték) elhelyezni az ügyfél [Banknál/Takarékszövetkezetnél]1 vezetett számláján. A
pénzügyi biztosíték mértéke – az ügylet megkötésekor - …%, a szerződésben foglalt összeg forint
ellenértékére számítva. Az óvadékot minden esetben meg kell határozni és egyértelműen és
azonosíthatóan ki kell kerülnie a kötelezett rendelkezése alól.
Az Ügyfél köteles a pénzügyi biztosítékot számlapénzben, illetve a Bank által meghatározott fedezeti
értéken beszámított jegybankképes magyar állampapírban elhelyezni.
5. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy nagy piaci ármozgások esetén a pénzügyi biztosíték mértékét
módosítsa a jelen szerződésben rögzítettügyletre vonatkozóan, tekintettel a határidős szerződésből
származó megnövekedett teljesítési kockázatokra. Amennyiben az ügyfél a pénzügyi biztosítékot nem
egészíti ki a felszólítást követő munkanap reggel 900 óráig, a Bank kértérítési igény mellett jogosult a
pozíciót likvidálni, és a keletkezett árfolyamkülönbözetet az elhelyezett óvadék terhére elszámolni.
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6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank bármikor – előzetes figyelmeztetés nélkül is - jogosult az Ügyfél
pozíciójának részben vagy egészben történő likvidálására, ha
a. a 4. pontban foglaltak alapján a Bank az Ügyfelet a pénzügyi biztosíték feltöltésének kérése
céljából nem tudja elérni, vagy az Ügyfél a következő munkanap reggel 900 óráig a kért
többlet biztosítékot semmilyen formában (befizetés, átutalás, vagy állampapír esetében
zárolás) nem bocsátja a Bank rendelkezésére, vagy
b. az Ügyfél ellen felszámolási, csőd-, illetve végrehajtási eljárás indítása esetében vagy,
c. az óvadék ellen végrehajtási eljárás indult, vagy
d. az Ügyfél meghal.
Likvidálás: az ügyfél nyitott pozíciójával ellentétes irányú, azonos devizára, összegre és határidőre
megkötött ügylet, majd a két ügylet pénzügyi elszámolással történő összezárása.
Felek a pozíció likvidálása esetére tekintettel, közös megállapodással kizárják a Bank bármilyen
kártérítési, vagy egyéb felelősségét, ha a Bank igazolja, hogy a jelen pontban levő a., b., c., és d..
alpontokban meghatározott esetek valamelyike bekövetkezett.
7. Az ügyfél köteles legkésőbb a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott értéknapot megelőző második
munkanap (T-2) reggel 9.00 óráig biztosítani, hogy a vásárolt deviza ellenértéke rendelkezésre álljon a
Banknál/Takarékszövetkezetnél vezetett számláján. A Bank vállalja, hogy amennyiben az ügylet
ellenértéke az ügyfél számláján rendelkezésre áll, az 1. pontban megadott feltételek szerint végrehajtja az
adásvételt.
8. Amennyiben az ügylet ellenértéke nem áll rendelkezésre az ügyfél számláján az 6. pontban foglaltak
szerint, a Bank árfolyamkülönbözet-elszámoláson alapuló kényszerlikvidálást hajt végre. A Bank az őt
ért veszteséget jogosult az elkülönített pénzügyi biztosítékból levonni, illetve köteles a fennmaradó
összeget az ügyfél szabad rendelkezésére bocsátani.
9. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank tájékoztatta a határidős ügyletek kiemelkedően magas kockázatáról.
Ügyfél a jelen szerződés aláírásával külön is elismeri, és tudomása van arról, hogy a határidős deviza
adásvételi ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata, amelyet figyelembe vesz a
határidős deviza adásvételi szerződés megkötésekor. Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a Bank kellőképpen
tájékoztatta őt az üzletkötéssel kapcsolatban, és a szükséges és elégséges mértékű devizapiaci
ismeretekkel rendelkezik jelen szerződés megkötésekor.
Ha az ármozgás a pozíció ellen történik a Bank kérheti a pozíció fenntartása érdekében szükséges és a
jelen szerződésben rögzített pénzügyi biztosíték kiegészítését. Amennyiben ez nem történik meg a
megjelölt határidőn belül, a Bank pozíciót likvidálhatja, amely veszteséget okozhat. A likvidálás a
bankközi deviza piaci helyzet alapján a Bankon kívülálló események miatt elhúzódhat.
Az Ügyfél elismeri, hogy a szerződés jelen pontja csak figyelemfelhívó és nem tartalmazza az üzletkötés
során jelentkező valamennyi kockázatot és veszélyforrást, továbbá elismeri, hogy a jelen pontban foglalt
kockázatok ismeretének érdekében a Bank Kockázatfeltáró Nyilatkozatot tett, melyet az Ügyfél
elfogadott és tudomásul vett
10. Az Ügyfél kijelenti, hogy 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 tájékoztatást
megkapott, egyben külön is elismeri, hogy a Bank a Bszt. 43.§-ában foglalt tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett.
11. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő
szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) és mellékletei, valamint a
Termékkatalógus tartalmát megismerte és megértette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az
Üzletszabályzat 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.
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12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Tőkepiacról szóló,
valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a Bszt, továbbá a Bank
mindenkor hatályos Üzletszabályzatának hatályos rendelkezései az irányadók.
Budapest, 200………………..

.................................................................
Ügyfél

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