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NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN

Alulírott,
Név: ………………………………………………………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………...
Clavis ügyfélkód: …………………….
Kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomat adom, hogy a MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: MTB Zrt.) 2018. január 03. napjától, a vele fennálló befektetési szolgáltatási és azokat kiegészítő szolgáltatások nyújtása során a
Bank
által
kötelezően
nyújtandó
tájékoztatásokat
honlapon,
vagy
a
következő
e-mail
címre,
teljesítse:
____________________________________________1.
Hozzájárulásomat az alábbiak vonatkozásában adom meg.
1.

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az MTB Zrt. a termékek értékesítésével kapcsolatban nekem címzett tájékoztatásokat a papír
alapon történő tájékoztatás helyett, más tartós adathordozón, így különösen e-mail-en, vagy rögzített telefonhívás keretében adja meg
számomra. Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy lehetőségem lenne a papír alapú tájékoztatási mód választására is.

2.

Kijelentem,
hogy
tájékoztatást
kaptam
arról,
hogy
a
https://takarekbank.hu/maganszemelyek/kiemelt-informacios-dokumentumok-kid oldalon kerülnek közzétételre az ún. Kiemelt
befektetői információkat tartalmazó dokumentumok (KID), amelyek esetében elfogadom, hogy a Bank a honlapon keresztül nyújt
ezekről tájékoztatást. Tudomással bírok arról, hogy a KID-ek esetében lehetőségem van a KID-ek papír alapon történő átvételére.

3.

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az MTB Zrt. az adott termékre vonatkozó KID-et csak az ügyletkötést követően továbbítsa
részemre, amennyiben a megbízásadásra távközlési eszközön (így például rögzített telefonvonalon keresztül) kerül sor azzal, hogy
tisztában vagyok azzal, hogy emellett kérhetem, hogy az ügyletkötést megelőzően bocsássák a rendelkezésemre az információkat, illetve
a fenti honlapon a KID-ek elérhetőek számomra.

4.

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az MTB Zrt. azokat a tájékoztatásokat, amelyek az MTB Zrt. számára nem érhetőek el magyar
nyelven (pl. kiemelt információk dokumentum (KID), kibocsátói tájékoztatás), az MTB Zrt. a rendelkezésére álló, a magyartól eltérő
idegen nyelven biztosítsa csak számomra.
Nyelvhasználatra vonatkozó nyilatkozatomat annak tudatában teszem, hogy idegen nyelven kizárólag a SAXO (TakarékDirect) felületen
elérhető termékek KID dokumentumai kerülnek közzétételre. A SAXO-n történő ügyletkötés hivatalos nyelve az angol.

5.

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy az MTB Zrt. a www.mtb.hu honlapon keresztül teljesítse azokat a tájékoztatásokat és adja meg
azokat az információkat, amelyek esetében erre a jogszabály lehetőséget ad. E nyilatkozatom kiterjed arra is, hogy az MTB Zrt. a
honlapján keresztül tájékoztasson is, valamint itt jelenítse meg az MTB Zrt. befektetési szolgáltatásaira, kiegészítő szolgáltatásaira,
illetve az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó egyéb lényeges információkat is (Termékkatalógus, illetve egyéb dokumentumok
útján). Jelen hozzájárulásom kiterjed a MTB Zrt. részéről az ügyfeleknek a 2014/65/EU irányelv 24. cikke (4) bekezdése szerinti,
költségekről
és
díjakról
való
tájékoztatásának
honlapon
történő
közzétételére
is.

6.

Kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz, hogy befektetési tanácsadás nyújtása esetén az MTB Zrt. részemre az alkalmassági jelentést
tartós
adathordozón
(e-mailben), indokolatlan késedelem nélkül csak azt követően küldje meg, hogy a tanácsadással érintett ügylet megkötésre került.
E nyilatkozatomat annak a körülménynek a teljes figyelembe vételével teszem meg, hogy egyébként lehetőségem van arra, hogy
befektetési
tanácsadás
esetén
a
megbízást
az
alkalmassági
jelentés
kézhezvételéig
elhalasszam.

Kérjük, adjon meg érvényes e-mail címet az értesítéshez. Az Ügyfél a Bank és az ügyletei lebonyolítására igénybevett közvetítő, illetve a Bank
és a közvetítő üzletkötőjének címét, e-mail címét nem jogosult megjelölni.
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7.

Az MTB Zrt. ügyfélmegbízásokra vonatkozó végrehajtási politikájáról szóló tájékoztatást megkaptam, és az abban foglaltakat
elfogadom. Elfogadom továbbá, hogy ezen dokumentumok módosítására és annak elfogadására az Üzletszabályzat rendelkezései az
irányadóak. Tudomással bírok arról, hogy e dokumentumok a www.takarekbank.hu oldalon elérhetőek.

8.

Kijelentem, hogy az MTB Zrt. előzetesen, kellő időben, teljes körű tájékoztatást biztosított a részemre, a jelen nyilatkozat megtételével
kapcsolatos tájékoztatását megértettem, jelen nyilatkozatot tudomásul véve és elfogadva tettem meg.

Kijelentem, hogy az egyes értesítési módok Üzletszabályzatban részletezett szabályait, illetve kockázatait megértettem, azokat elfogadom.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy ha az általam megadott címre vagy e-mail címre az értesítés bármely a Bankon kívül eső okból nem
küldhető el, úgy a Bank az ebből fakadó károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik.
Vállalom, hogy amennyiben e-mail elérhetőséget adok meg a Banknak, úgy az adott e-mail címet kizárólag én használom és biztosítom, hogy
amennyiben a Bank a megadott elérhetőségre tájékoztatást küld, úgy közvetlenül velem létesít kapcsolatot. Kijelentem, miszerint tudomásom van
arról, hogy ha a jelen pontban foglaltak ellenére fenti rendelkezésem alapján a Bank az értesítéseket nem közvetlenül számomra küldi meg, a
tájékoztatáshoz fűződő jogkövetkezmények az értesítésnek az általam megjelölt személy címére, e-mail címére történő megérkezésével is
beállnak. Tudomásul veszem, hogy ennek minden felelősségét és kockázatát én viselem.
Kelt: ………………………
……………………………………………….
az ügyfél saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
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Lakcím:
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