MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS
TŐKESZERKEZETTEL, ÜZLETI STRATÉGIÁVAL, ÉS AZ EZEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ
KÉRDÉSEKKEL, VALAMINT AZ EGYESÜLÉSSEL ÉS A VÁLLALAT FELVÁSÁRLÁSSAL
KAPCSOLATOS TANÁCSADÁSRA ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről
Név:
Lakcím/Székhely:
Számlaszám:
Adóazonosító / adószám:
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi
köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206) mint megbízott (a továbbiakban: Bank)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1.

A jelen Szerződéssel a Megbízó azzal a megbízással fordul a Bank felé, hogy a Bank a
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5.§ (2)
bekezdése d) pontjának megfelelően adjon tanácsot a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával
és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalati vásárlással
kapcsolatban.

2.

A jelen Szerződés keretében a Bank feladatait a jelen Szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza.

3.

A jelen Szerződés keretében a Bank által nyújtott tanácsadás alapján a konkrét üzleti
döntést a Megbízó hozza meg. A Bankot felelősség kizárólag azért terheli, hogy az általa
adott tanács a jogszabályoknak megfelelő és szakszerű volt-e. A megbízott Bankot a
tanácsadás alapján a Megbízó által hozott üzleti döntésekért, azok eredményéért,
hozamáért semmiféle felelősség nem terheli.

4.

A Bank a Megbízó eseti felkérése alapján a Megbízó által közölt adottságokat,
szükségleteket és a piaci helyzetet figyelembe véve befektetési eszközre vonatkozó
szerződéskötésekre is javaslatot tehet a Megbízónak.

5.

A tanácsadás történhet szóban, telefonon is.

6.

A Bank által adott tanács üzleti titoknak minősül, azt a Megbízó kizárólag a saját maga
javára használhatja fel.

7.

A Bankot a megbízás ellátásáért díj illeti meg. A díj mértéke: .....…….., esedékessége: a
tanácsadást követő első banki nap.
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8.

9.

A Felek a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatással kapcsolatban kapcsolattartásra
az alábbi személyeket jelölik ki:
a Megbízó részéről:

a Bank részéről:

telefon:

telefon:

telefax:

telefax:

A Megbízó 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.

10. A Megbízó kijelenti, hogy a Bank Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és
Kiegészítő szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat)
és mellékletei tartalmát (ideértve a Termékkatalógust is) megismerte és megértette. A
Megbízó 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 a Megbízó jelen szerződése
vonatkozásában.
11. A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján számára megküldésre kerülő
értesítéseket a Számlaszerződés megkötésekor adott „NYILATKOZAT A
TÁJÉKOZTATÁS MÓDJÁRÓL” című nyilatkozatában megadottak szerint kéri.
12. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Tőkepiaci törvény, a Polgári
Törvénykönyv, a Bszt. és a Bank Üzletszabályzatának rendelkezései irányadóak.
1. számú melléklet:

A Bank feladatai

Kelt: ...................................

.....................................................
Megbízó

............................................
Bank
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