Ügyfél-azonosító:
KERETSZERZŐDÉS
BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet részére
amely szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről
Szervezet teljes neve: _____________________________________________
Rövidített neve: __________________________
Székhelye vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének címe: ___________________________________________________
Értesítési címe: _________________________________________________________________________________________________________
A szervezet főtevékenysége, TEAOR: _______________________________________________________________________________________
Cégjegyzékszáma:____________________________________________

Adószáma: ______________________________

Képviseletére jogosultak neve:__________________________________________ Beosztása:__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
Telefonszám: ________________________________________________
Bankszámlaszáma:

Mobiltelefon szám: _______________________________________

Számlakivonatok átvétele*

 értesítési címen

 bankfiókban

Ha az Ügyfél Magyarországon székhellyel, lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, akkor a Kézbesítési Megbízottjának neve:
_________________________________________________________, Székhelye/lakóhelye: _______________________________________
__________________________________________________________________________
Azonosító okmányának típusa, száma, Cégjegyzékszáma:
* Kérjük, jelölje x-szel!
mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél),
másrészrőlaz ING Bank N.V. (amely a holland jogszabályok alapján létrejött és létező társaság, amelynek székhelye 1102 MG Amsterdam
Zuidoost, Bijlmerplein 888., cégbejegyzés helye és száma: Amszterdami Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Nyilvántartása, no.
33031431), amelynek nevében és képviseletében a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi
képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 24.§-a alapján annak magyar jogszabályok alapján létrehozott fióktelepe, az ING Bank N.V.
Magyarországi Fióktelepe (amelynek székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., cégbejegyzés helye és száma: Fővárosi Bíróság, mint
Cégbíróság, Cg.: 01-17-000547, a Budapesti Értéktőzsde tagja, az engedélyezett tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
által kiadott 40468/4/2008. számú értesítés tartalmazza) jár el, mint befektetési szolgáltató (a továbbiakban: Bank) – az Ügyfél és az Bank a
továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1. A Szerződés tárgya
Jelen Szerződés aláírásával a Felek megállapodnak, hogy az 1. sz. mellékletben található Egyedi megbízási szerződés elnevezésű iratot (a
továbbiakban: Egyedi Megbízás) és/vagy a 2. sz. mellékletben található Egyedi adásvételi szerződés elnevezésű iratot (a továbbiakban: Egyedi
Adásvétel, valamint Egyedi Megbízás vagy Egyedi Adásvétel a továbbiakban: Tranzakciós szerződés) használják a jelen Szerződés szerinti
ügyletek (a továbbiakban: Ügylet) létesítéséhez, illetve az Ügyfél a jelen Szerződés szerint szóban is kezdeményezheti az egyes Ügyleteket..
Az Egyedi Megbízással az Ügyfél megbízást ad a Banknak arra, hogy az Egyedi Megbízásban részletesen megjelölt Ügylet teljesítése során a
Bank bizományosként eljárjon, az Egyedi Adásvétellel az Ügyfél azt kezdeményezi, hogy az Egyedi Adásvételben részletesen megjelölt Ügylet
a Bank és az Ügyfél között teljesítésre kerüljön.
Felek által létesítendő Ügylet feltételeit jelen Szerződés, valamint az Egyedi Megbízás, illetve az Egyedi Adásvétel rendelkezései tartalmazzák.
A Bank a jelen Szerződéssel kapcsolatban – különösen a Tranzakciós szerződési ajánlat elküldése céljából – a következő faxszámon érhető el:
(06) 1 351-3308 vagy a (06) 01 267-3740. A jelen pont szerinti faxszám és levelezési cím esetleges megváltozásáról a Bank írásban értesíti az
Ügyfelet.
2. Az Ügylet meghatározása
Jelen Szerződés keretein belül Ügylet alatt a Felek az alábbiakban meghatározott ügyletek valamelyikét értik: értékpapír eladása/vétele a
-magyar értékpapír tőzsdén kívüli (OTC) piacon
-bármely szabályozott piacon
-elismert nemzetközi értékpapírpiacokon
-fentiekben nem említett elsődleges értékpapírpiacokon.
Jelen Szerződés alapján az Ügyfél nem jogosult sem tőzsdei, sem tőzsdén kívüli határidős és opciós megbízások adására.
3. Ügyfélszámla vezetés
Felek megállapodnak, hogy a Bank a Szerződés hatályba lépésének napján ügyfélszámlát nyit és ezt követően ügyfélszámlát vezet az Ügyfél
részére (a továbbiakban: Ügyfélszámla).
Jelen Szerződés alapján megnyitott Ügyfélszámla az Ügyfél részére vezetett olyan számla, amely az Ügyfélnek az Ügyletek létesítéséhez
szükséges és az azokból származó pénzeszközeinek nyilvántartására és az Ügyletek lebonyolítására szolgál. Az Ügyfélszámlát a Bank magyar
forint devizanemben vezeti.
4. Értékpapír letéti számla vezetés, Értékpapírszámla vezetés
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Felek megállapodnak, hogy a Bank a Szerződés hatályba lépésének napján a papír alapú értékpapírok részére értékpapír letéti számlát nyit és
vezet az Ügyfél részére.
Felek megállapodnak, hogy a Bank a Szerződés hatályba lépésének napján a dematerializált értékpapírok részére értékpapírszámlát nyit és vezet
az Ügyfél részére. Jelen Szerződésben a továbbiakban az értékpapír letéti számla és az értékpapírszámla elnevezése együttesen:
Értékpapírszámla.
Bank vállalja, hogy az Ügyfél tulajdonába került értékpapírokat az Értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli az Ügyfél szabályszerű
rendelkezését teljesíti, valamint az Értékpapírszámlán történt jóváírásról, terhelésről és az Értékpapírszámla egyenlegéről az Ügyfelet értesíti.
Bank vállalja továbbá, hogy az értékpapírokat saját eszközeitől elkülönítetten kezeli.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés keretében a Bank nem nyújt értékpapír letéti őrzési és letétkezelési szolgáltatásokat.
Bank az Ügyfél írásbeli bejelentését követő 8. napon zárolja a bejelentésben megnevezett értékpapírokat. Bank az így meghatározott
értékpapírokat ún. zárolt értékpapírszámlára vezeti át, megjelölve a zárolás jogcímét és azt a személyt vagy intézményt, akinek javára a zárolás
szól. A zárolt alszámláról Bank bizonylatot állít ki, amelyet megküld az Ügyfélnek. Ugyanígy jár el a Bank a jogosultság bejegyzésének törlése
esetén. A Bank a jogosultságot kizárólag a zárolás jogosultjának írásbeli nyilatkozata alapján törli.
Amennyiben az Ügyfél a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Bank gondoskodik arról, hogy a zárolás tényének és
jogcímének feltüntetésével kerüljön az értékpapír átvezetésre az új értékpapír számlán.
Az Értékpapírszámla vezetését az Ügyfél bármikor felmondhatja, a felmondás azonban – az Értékpapírszámla kimerülése kivételével – csak
akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejűleg más értékpapírszámla-vezetőt jelöl meg. Az Értékpapírszámla kimerülése önmagában a számlát nem
szünteti meg.
Amennyiben az Ügyfél a számláján található értékpapírok elhelyezéséről a határidőn belül nem gondoskodik, a Bank a felmondási idő elteltével
az értékpapírokat a felelős őrzés szabályai szerint őrzi tovább. A Bank a felelős őrzésért a Kondíciós Listában meghatározott értékpapír
számlavezetési díjjal azonos összegű díjat számít fel.
5. Rendelkezési jog, értesítés
Egy Ügyfélszámlának, illetve Értékpapírszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet, bármely más, az Ügyféltől különböző személlyel
másik keretszerződést kell kötni és annak alapján új ügyfélszámlát, illetve értékpapírszámlát kell nyitni. Az Ügyfélszámla, illetve az
Értékpapírszámla felett kizárólag annak számlatulajdonosa rendelkezhet.
A Bank az Ügyfelet a Ügyfélszámlán történt terhelésekről, illetve jóváírásokról számlakivonattal háromhavonta értesítési címre küldéssel vagy a
Bank bankfiókjaiban történő átadással értesíti. Az értesítés költségeit a Bank az Ügyfélre terhelheti.
6.Óvadék
A Ügyfélszámlán elhelyezett összeg a Bank javára óvadék tárgyát képezi, amely az Ügyletekből eredően a Banknak az Ügyféllel szemben
fennálló bármely követelése biztosítására szolgál.
Jelen Szerződés aláírásával az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy bármely, az Ügyletekkel kapcsolatban az Ügyféllel létesülő
pénzkövetelésével a Bank a Ügyfélszámlát vagy annak kimerülése estén az Ügyfélnek a Banknál vezetett bármely bankszámláját az Ügyfél
rendelkezése nélkül is megterhelhesse az Ügyletekre vonatkozó szerződéses ajánlatok Bankhoz érkezésének sorrendjében.

7. Egyedi Megbízás adása és elfogadása
Bármely megbízásos Ügylet az Egyedi Megbízásnak a Bank részére írásban (személyesen vagy postai úton) vagy kölcsönösen elfogadott
elektronikai eszközön (telefax, email, Bloomberg, Reuters) történő elküldésével vagy szóban (telefonon) kezdeményezhető a Bank
Üzletszabályzatában valamint Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy
Egyedi Megbízást telefonon keresztül kizárólag a Bank Üzletszabályzatában valamint Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában foglaltak
szerint történő ügyfél azonosítást követően adhat a Bank részére.
Az Ügyfél az Egyedi Megbízást írásban az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával, a kitöltött, cégszerűen aláírt Egyedi
Megbízásnak a Bank értesítési címére való igazolt megküldésével adhatja meg. Az Egyedi Megbízásnak minden esetben tartalmaznia kell a jelen
Szerződésben kapcsolattartásra az Ügyfél által kijelölt személy aláírását.
Bank az Ügyfél által telefonon adott egyedi megbízást is elfogadhatja (az Egyedi Megbízás tartalmi elemeinek megfelelő, telefonon érkezett
egyedi megbízás megnevezése a továbbiakban szintén: Egyedi Megbízás). A Bank az Egyedi Megbízás tartalmi elemeiről kötjegyet állít ki.
Amennyiben a távollévő Felek között telefax útján vagy telefonon keresztül létrejött Egyedi Megbízás és a Bank által vezetett nyilvántartás
(továbbiakban: Nyilvántartás) adatai között eltérés mutatkozik, a Nyilvántartás a mérvadó.
Az Egyedi Megbízás teljesítésére vonatkozó kötelezettség az Ügyfél által adott megbízásnak a Bank általi elfogadásával egyidejűleg keletkezik,
azzal, hogy amennyiben a Bank a fedezet Ügyfél általi rendelkezésre bocsátásának feltételét írja elő, az Egyedi Megbízás teljesítésére vonatkozó
kötelezettség azon a napon keletkezik, amelyen az Ügyfél a kikötött fedezetet óvadékként a Bank rendelkezésére bocsátotta.
Az Egyedi Megbízásnak – tekintet nélkül arra, hogy azt az 1. sz melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával vagy szóban adták meg –
minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- Ügyfél neve, lakhelye (székhelye);
- Ügylet típusának meghatározása;
- Ügylet tárgyának megnevezése, darabszáma;
- a teljesítés határideje;
- a limitár (eladási/vételi ár);
- a rendelkezésre bocsátandó fedezet/óvadék megnevezése (típus és fajta szerint), mennyisége;
- a bizományosi díj;
- a megbízás kelte;

2

A teljesített Egyedi Megbízásokról a Bank által vezetett egységes, időrendi Nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
- az Egyedi Megbízás nyilvántartási száma;
- az Ügyfél neve/cégneve; azonosító adatai;
- Ügylet típusának meghatározása;
- Ügylet tárgyának megnevezése, darabszáma;
- a teljesítés határideje;
- a limitár (eladási/vételi ár);
- az Egyedi Megbízás elfogadásának időpontja
- az Egyedi Megbízás időtartama.

8. Egyedi Megbízás teljesítésének körülményei
Az Azonos tartalmú Egyedi Megbízások létesítése esetén a Bank az Egyedi Megbízásokat azok létrejöttének sorrendje szerint teljesíti. Abban az
esetben, ha az azonos tartalmú Egyedi Megbízások ugyanazon időben jöttek létre, az Ügyfél által adott megbízások beérkezésének sorrendje az
irányadó.
Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Egyedi Megbízását a Bank más megbízásokkal összevontan, vagy azt (részben) megbontva teljesítse.
Az Ügyfél Egyedi Megbízása alapján a Bank bizományosként jár el, ugyanakkor az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az
Ügylet másképp nem teljesíthető – feltéve ha tőzsdei megbízás esetén a vonatkozó tőzsdei szabályzatok, illetve a jogszabályok azt lehetővé
teszik – az Egyedi Megbízást saját számlájáról/számlájára teljesítse.
Ügyfél köteles az Egyedi Megbízásának fedezetét – azaz az értékpapírokat, az Egyedi Megbízásban megjelölt limitárnak/vételi
árnak/árfolyamnak megfelelő összeget, a Bank bizományosi díját, valamint a Ügyfelet esetlegesen terhelő egyéb költségeket – az Egyedi
Megbízás adásával egyidejűleg vagy a Bank 1370001600532004 számú bankszámlájára átutalni vagy a Banknál vezetett Ügyfél- illetve más
bankszámlán a Bank javára rendelkezésre tartani, kivéve ha az Egyedi Megbízás eltérő feltételek mellett jön létre a Felek között.
Jelen Szerződés rendelkezései szerint – a Felek eltérő megállapodása hiányában - Bank kizárólag akkor köteles az Egyedi Megbízás
teljesítésének megkísérlésére, amennyiben az Ügylet fedezete minden kétséget kizáróan a rendelkezésére áll.
Az Egyedi Megbízás eltérő rendelkezése hiányában az Ügyfél Ügylet teljesítésére vonatkozó megbízása 10 munkanapos határozott időtartamra
szól és az Egyedi Megbízás feltételeinek megvalósulása estén az Ügylet azonnali teljesítésére irányul. Az Ügyfél az Egyedi Megbízásban a
Megbízás teljesítésére vonatkozóan másként is határozhat.
Az Egyedi Megbízás Bank általi teljesítését követően a Bank haladéktalanul köteles értesíteni az Ügyfelet a Szerződés 3. sz. mellékletében
meghatározott Megbízás végrehajtásáról szóló értesítés kötelező tartalmi elemei található ”Teljesítés visszaigazolása” formanyomtatványnak az
Ügyfél értesítési címére vagy telefax számára történő elküldésével.
Amennyiben az Ügyfél az üzletkötés napja és az elszámolás napja közötti időszakon belül, de legfeljebb az üzletkötést követő 2 munkanapon
belül nem emel kifogást, úgy a Felek az Egyedi Megbízást továbbiakban szerződésszerűen teljesítettnek fogadják el.
Bank az Egyedi Megbízás teljesítését követően az Ügylet teljesítéséből származó és az Ügyfelet megillető ellenértéket - a Jutalékkal, adóval és
esetlegesen egyéb, Ügyfelet terhelő költségekkel csökkentve - vagy értékpapírt az Ügylet teljesítését követően haladéktalanul az Ügyfél
rendelkezésére bocsátja.
9. Egyedi Adásvétel létrejöttének feltételei
Bármely adásvételi Ügylet az Egyedi Adásvételnek a Bank részére írásban (személyesen vagy postai úton) vagy kölcsönösen elfogadott
elektronikai eszközön (telefax, email, Bloomberg, Reuters, vagy egyéb eszközön) történő elküldésével vagy szóban (telefonon)
kezdeményezhető a Bank Üzletszabályzatában valamint Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint. Ügyfél
tudomásul veszi, hogy Egyedi Adásvételt telefonon keresztül kizárólag a Bank Üzletszabályzatában valamint Befektetési Szolgáltatási
Üzletszabályzatában foglaltak szerint történő ügyfél azonosítást követően adhat Bank részére.
Az Ügyfél az Egyedi Adásvételt írásban az 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával, a kitöltött, cégszerűen aláírt Egyedi
Adásvételnek a Bank értesítési címére való igazolt megküldésével adhatja meg. A Bank az Egyedi Adásvétel tartalmi elemeiről kötjegyet állít ki.
Amennyiben a távollévő Felek között telefax útján vagy telefonon keresztül létrejött Egyedi Adásvétel és a Bank által vezetett Nyilvántartás
adatai között eltérés mutatkozik, a Nyilvántartás a mérvadó.
Az Egyedi Adásvétel teljesítésére vonatkozó kötelezettség az Ügyfél által adott megbízásnak a Bank általi elfogadásával egyidejűleg keletkezik,
azzal, hogy mivel a Bank a fedezet Ügyfél általi rendelkezésre bocsátásának feltételét írja elő, az Egyedi Adásvétel teljesítésére vonatkozó
kötelezettség azon a napon keletkezik, amelyen az Ügyfél a kikötött fedezetet a Bank rendelkezésére bocsátotta.
Az Egyedi Adásvételnek – tekintet nélkül arra, hogy azt a Formanyomtatvány felhasználásával vagy anélkül adták meg – minimálisan az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
- Ügyfél neve, lakhelye (székhelye);
- Ügylet típusának meghatározása;
- Ügylet tárgyának megnevezése, darabszáma;
- ellenérték fizetés határideje és módja;
- ép. teljesítés határideje és módja;
- ellenérték összege (eladási/vételi ár);
- ép. számla száma
- az ajánlat kelte.
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Az Egyedi Adásvételekről a Bank által vezetett egységes, időrendi Nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
- az Egyedi Adásvétel nyilvántartási száma;
- az Ügyfél neve/cégneve; azonosító adatai;
- Ügylet típusának meghatározása;
- Ügylet tárgyának megnevezése, darabszáma;
- a teljesítés határideje;
- eladási/vételi ár;
- az Egyedi Adásvétel elfogadásának időpontja.
10. Egyedi Adásvétel teljesítésének körülményei
Az Ügylet tárgyát képező értékpapírok birtokba adása során az Ügyletet eladóként létesítő szerződő fél az értékpapírokat a vevő
Értékpapírszámláján jóváírja illetve a vevő Értékpapírszámlájára transzferálja.
Az Ügylet tárgyát képező értékpapírok birtokba adásának módja és időpontja az Egyedi Adásvétel szükségképpeni tartalmi elemei.
Az Egyedi Adásvételben megjelölt Ügyletet vevőként létesítő szerződő fél az átruházott értékpapírok ellenértékének megfizetésére vonatkozó
kötelezettségét az ügyfélszámlán történő terhelésként-jóváírásként/átutalásként az Ügyletet eladóként létesítő szerződő fél által megadott
ügyfélszámlára vagy készpénzes kifizetésként teljesíti.
Az Ügylet tárgyát képező értékpapírok ellenértéke megfizetésének módja és időpontja az Egyedi Adásvétel szükségképpeni tartalmi elemei.
Az Egyedi Adásvételben megjelölt Ügyletet eladóként létesítő szerződő fél szavatolja, hogy az Ügylet tárgyát képező értékpapírok valamennyi
jogi kellékkel rendelkeznek, per-, teher- és igénymentesek, és az értékpapírokra vonatkozó semminemű, az átruházást korlátozó tényről nincs
tudomása.
Az Egyedi Adásvételben megjelölt Ügylet létrejötte esetén az Ügylet tárgyát képező értékpapírban foglalt jogok és kötelezettségek az Ügyletet
vevőként létesítő szerződő felet a birtokba vételtől illetve az értékpapírszámlán történő jóváírástól illetik meg, illetve terhelik.
11. Jutalékok, díjak, költségek
Bank az Ügyfél által igénybe vett befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos jutalékok, díjak és költségek mértékét a mindenkori Kondíciós
Listában közzéteszi, melyet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben az ügyfelek számára mindenkor hozzáférhetővé tesz.
A jelen Szerződésben meghatározott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos jutalékok, díjak és költségek elszámolása a Kondíciós Listában
meghatározott módon történik.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződésből fakadó, a Bankot megillető jutalékok, díjak és egyéb költségek késedelmes megfizetése esetén a
Bank az esedékesség napjától a megfizetés napjáig évi 20% mértékű késedelmi kamatot számít fel.
12. Kapcsolattartás
Felek jognyilatkozataikat a jelen Szerződésben megadott értesítési címre tehetik meg. Az értesítési cím változása esetén a Felek egymást
értesíteni kötelesek. Ennek hiányában a jelen Szerződésben vagy annak utolsó módosításában megjelölt értesítési címre postai úton igazoltan
megküldött jognyilatkozatok az átvétel tényétől függetlenül a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendők.
13. A Felek felelőssége
A Bank a Tranzakciós szerződés teljesítése során a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetektől elvárható gondossággal köteles eljárni.
A Bank joggal bízhat az Ügyféltől származó vagy tőle származóként megjelenő minden, a jelen Szerződés és a Bank Üzletszabályzata, a
Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata és a Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően átadott Tranzakciós
szerződési rendelkezésekben (beleértve többek között a faxon vagy telefonon megadott rendelkezéseket is); így amennyiben a tőle elvárható
gondossággal jár el, úgy a Bank nem felelős az Ügyfél felé, ha az ilyen utasítást adó személy a kellő felhatalmazás hiányában járt el, vagy az
összeg, az idő vagy egyéb jelzett adat pontatlan.
A Bank nem felelős a késedelmes vagy hibás teljesítésért, ha az Ügyfél által adott téves, hiányos vagy ellentmondásos rendelkezésből, illetőleg
értesítésből, valamint megadott adatainak megváltozásáról szóló értesítés elmulasztásából származott.
Az Ügyfél a Tranzakciós szerződés aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy a Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (BSZT.) foglalt tájékoztatási
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
14. A Szerződés hatálya és megszűnése
Jelen Szerződést a Felek határozatlan időtartamra létesítik.
Jelen Szerződést bármelyik szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél megsértette a jelen Szerződés és/vagy az Egyedi
Megbízás vagy Egyedi Adásvétel alapján fennálló lényeges kötelezettségét.
A Felek bármelyike jogosult jelen Szerződést 15 napos felmondási idővel, rendes felmondással felmondani.
Jelen Szerződést felmondani kizárólag a másik szerződő félhez intézett írásbeli nyilatkozattal lehet.
Jelen Szerződés felmondása nem érinti a felmondást megelőzően a Felek által a Szerződés alapján vagy azzal összhangban vállalt
kötelezettségeket, így különösen a Feleket terhelő elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését.
Az egyes Egyedi Megbízások teljesítés nélküli megszűnése önmagában nem jelenti a Szerződés megszűnését, de alapot adhat a Szerződés
bármely szerződő fél részéről történő felmondására, ha a felmondás egyéb feltételei fennállnak.
15. Az Ügyfél adatai, adatvédelem, adatkezelés
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Ügyfél haladéktalanul köteles részletesen tájékoztatni a Bankot a szerződéses kapcsolat szempontjából jelentős tények, adatok, körülmények
változásáról beleértve különösen a Banknak előzőleg szolgáltatott adatokban bekövetkezett változást, valamint az Ügyfél jogi vagy pénzügyi
helyzetében, az Ügyfél tulajdonosi szerkezetében, a vezetőség összetételében bekövetkezett változást.
Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bank kezelje, nyilvántartsa és védje azokat az adatokat, amelyeket a Keretszerződés Befektetési Szolgáltatások
Nyújtására elnevezésű szerződésnek, valamint a Tranzakciós szerződésnek a Bankkal történt megkötése során a Bank tudomására jutottak.
A Bank jogosult az adatok kockázatkezelési és kockázat-vállalási szempontokból való használatára. A Bank jogosult a saját üzleti helyiségeiben
megjelenő személyek megörökítésére és a készített kép tárolására, felhasználására – elszámolási, biztonsági okokból – a rögzítéstől számított öt
évig. Ügyfél felhatalmazza Bankot, hogy a Szerződésben megadott, arra vonatkozó adatait ügyfél minősítési, ellenőrzési, valamint tárolási és
feldolgozási célokra az ING Bank N.V. (székhelye: Amstelveenseweg 500, 1081 Amsterdam, The Netherlands) illetve az ING Csoport körébe
tartozó jogalanyok számára átadja a Felek között létesült Szerződés időbeli hatálya alatt.
Ügyfélnek joga van megismerni minden olyan adatot, melyet a Bank az Ügyféllel kapcsolatban nyilvántart, kezel. Az Ügyfél kérésére a Bank
minden ilyen adatot közöl az Ügyféllel.
A Bank gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és rendelkezik azokkal az eljárási
szabályokkal, amelyek az adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek.
16. Alkalmazandó jog (irányadó szabályozás)
Jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga az irányadó.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Üzletszabályzata, Commercial Banking Befektetési
Szolgáltatási Üzletszabályzataés Kondíciós Listája. Amennyiben ezen iratok és a Szerződés egyéb rendelkezései között bármilyen eltérés van, ez
utóbbi rendelkezései lesznek irányadók. Felek megállapodnak, hogy a Bank az Üzletszabályzatát, Commercial Banking Befektetési
Szolgáltatási Üzletszabályzatát és Kondíciós Listáját jogosult egyoldalúan – az ügyfelek számára kedvezőtlenül is - módosítani, az azokban
foglalt feltételek és körülmények esetén. . Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés tárgyára vonatkozó bármely jogszabály, hatósági vagy
felügyeleti előírás, illetőleg a Budapesti Értéktőzsde, vagy a Központi Elszámolóház és Értéktár (KELER) Zrt. általi szabályozás változása jelen
Szerződés módosítása nélkül is kihat a Felek jogaira és kötelezettségeire.
17. Jogviták rendezése
Felek a közöttük a jelen Szerződés értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban felmerült esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
Arra az esetre, ha a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés bármely okból nem vezet eredményre, a Felek a jogviták rendezésére
alávetik magukat a Tpt 376.§-ában szabályozott Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (továbbiakban: Választottbíróság) eljárásának,
ítéletének azzal, hogy ilyen esetekben a Választottbíróság joghatóságát a mindenkori felperes által oda benyújtott keresetlevél alapítja meg.
A Választottbíróság joghatóságának ekként történő kikötése nem értelmezhető a rendes bíróság joghatóságának kizárásaként, ha a felperes Bank
a keresetlevelét valamely általános illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz nyújtja be.
18. Tájékoztatás
A felek a Szerződés aláírásával rögzítik, hogy a Bank a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta az ügyfelet az Ügyletek tárgyául szolgáló
értékpapírok árfolyamáról, a megelőző időszak árfolyam-alakulásáról, piaci helyzetéről, a nyilvános információkról, az Ügyletek kockázatáról,
az ügyfél rendelkezésére álló befektetővédelmi rendszerről és minden olyan egyéb információról, amely a szerződés megkötése és teljesítése
esetén lényeges lehet.
19. Tényleges tulajdonos
Az Ügyfél az alábbi lehetőségek közül a megfelelő bekezdés elé írt cégszerű aláírásával megjelöli a valós helyzetnek megfelelőt, azaz az Ügyfél
kijelenti, hogy:
………………………………………………………….. A) az Ügyfél maga a tulajdonosa, haszonélvezője azoknak a pénzösszegeknek,
értékpapíroknak, amelyekre vonatkozóan Tranzakciós szerződési ajánlatait megteszi, azaz az Ügyfél a tényleges tulajdonos, valamint az Ügyfél
szavatol azért, hogy nincsen olyan, az Ügyféltől különböző jogalany, aki az Ügylet során létrejött vagyoni előny felett utasítási, kapcsolt
vállalkozási, megbízási, meghatalmazási, vagyonkezelési vagy egyéb jogviszony alapján rendelkezhet. Felek megállapodnak, hogy amennyiben
a tényleges tulajdonos személyében változás következik be, akkor az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Bankot a tényleges tulajdonosra vonatkozó
adatokról.
…………………………………………………………. B) egy másik személy a tulajdonosa, haszonélvezője azoknak a pénzösszegeknek,
értékpapíroknak, amelyekre vonatkozóan Tranzakciós szerződési ajánlatait az Ügyfél megteszi, azaz az Ügyfél nem tényleges tulajdonos, hanem
az Ügyfélen kívül létezik egy olyan, az Ügyféltől különböző jogalany, aki az Ügylet során létrejött vagyoni előny felett utasítási, kapcsolt
vállalkozási, megbízási, meghatalmazási, vagyonkezelési vagy egyéb jogviszony alapján rendelkezhet. Felek megállapodnak, hogy jelen B) pont
szerinti esetben az Ügyféltől különböző tényleges tulajdonos adatait az Ügyfél köteles megadni a Bank részére.
20. Mellékletek
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit és mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok:
1. sz. melléklet:
Egyedi Megbízás Formanyomtatvány
2. sz. melléklet:
Egyedi Adásvétel Formanyomtatvány
3. sz. melléklet:
Megbízás végrehajtásáról szóló értesítés kötelező tartalmi elemei
4. sz. melléklet:
Kondíciós Lista
5. sz. melléklet:
A képviselők azonosító adatai
Jelen Szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Felek a Szerződést négy
példányban írják alá, amelyből kettő példány az Ügyfelet, kettő példány a Bankot illeti meg.
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Vita esetén a Szerződésnek a Banknál lévő példánya tekintendő érvényesnek.

Budapest, 200. …. ……
Ügyfél

Bank
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1. SZ. MELLÉKLET
Egyedi Megbízási Szerződés
(száma:………….)
amely létrejött egyrészről
Ügyfél neve:
Ügyfél székhelye:
Ügyfél levelezési címe:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Illetőség:

belföldi

külföldi

Bankszámlaszám:
mint megbízó (továbbiakban: ”Megbízó”),
másrészről ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.), mint megbízott (bizományos;
továbbiakban: ”Megbízott”) - Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: ”Felek” – között alulírott helyen és időben az alábbi
feltételek szerint:
Felek a ………… azonosítószámon létesített KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA elnevezésű
megállapodás alapján az alábbi Egyedi Megbízási Szerződést (továbbiakban: Egyedi Megbízás) hozzák létre:
Megbízó megbízza Megbízottat (bizományost) az alábbiak szerint meghatározott jellemzőkkel rendelkező értékpapírok vonatkozásában
az alábbi tranzakció (továbbiakban: Ügylet) teljesítésével:
Ügylet típusa:
……………………………………
Értékpapír megnevezése:
…………………………………...
Lejárata:
……………………………………
Értékpapír mennyisége:
……………………………………
Limitár (eladási/vételi ár):
………………………………
Teljesítési határidő:
……………………………………
Bizományosi díj:
……………………………………
Megbízót terhelő egyéb fizetési köt.:
……………………………………
Fizetés módja:
……………………………………
Fizetés esedékessége:
……………………………………
A Megbízó kijelenti, hogy a jelen Egyedi Megbízásban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonos/ok (a továbbiakban: Tényleges tulajdonos/ok) érdekében
a következőkben részletezettek szerint adja a megbízását.
A Tényleges tulajdonos(ok):

Születési neve/Szervezet neve:
Házassági neve/Szervezet rövidített neve:
Lakcíme/Székhelye:
Születési neve/Szervezet neve:
Házassági neve/Szervezet rövidített neve:
Lakcíme/Székhelye:
Megbízó tudomásul veszi, hogy az Egyedi Megbízás teljesítéséből származó valamennyi előny, illetve hátrány a Megbízót illeti, illetve
terheli.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Megbízott Üzletszabályzatának, a Bank Befektetési Szolgáltatási
Üzletszabályzatának, valamint a Felek között létesült KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA
elnevezésű megállapodás rendelkezései irányadóak.
Jelen Szerződés alkalmazásában a Felek a Ptk. és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (BSZT.) rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Budapest, 200… ……………...
………………………………………
Megbízó

…………………………………………..
Megbízott
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2. számú melléklet
Egyedi Adásvételi Szerződés
(száma:………….)
amely létrejött egyrészről
Ügyfél neve:
Ügyfél székhelye:
Ügyfél levelezési címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Illetőség:

belföldi

külföldi

Bankszámlaszám:
mint megbízó (továbbiakban: ”Ügyfél”),
másrészről ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.), mint Bank (továbbiakban: ”Bank”) Ügyfél és Bank a továbbiakban együttesen: ”Felek” – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
Felek a ………… azonosítószámon létesített KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA elnevezésű
megállapodás alapján az alábbi Egyedi Adásvételi Szerződést (továbbiakban: Egyedi Adásvétel) hozzák létre:
Ügyfél/Bank eladja a Bank/Ügyfél pedig megvásárolja az alábbiak szerint meghatározott jellemzőkkel rendelkező értékpapírokat a
következő feltételek szerint:
Ügylet típusa:
……………………………………
Értékpapír megnevezése:
…………………………………...
Lejárata:
……………………………………
Értékpapír mennyisége:
……………………………………
Limitár (eladási/vételi ár):
………………………………
Teljesítési határidő:
……………………………………
Ügyfelet terhelő egyéb fizetési köt.:
……………………………………
Fizetés módja:
……………………………………
Fizetés esedékessége:
……………………………………
A Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Egyedi Adásvételben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonos/ok (a továbbiakban: Tényleges tulajdonos/ok) érdekében a következőkben
részletezettek szerint adja a megbízását.
A Tényleges tulajdonos(ok):

Születési neve/Szervezet neve:
Házassági neve/Szervezet rövidített neve:
Lakcíme/Székhelye:
Születési neve/Szervezet neve:
Házassági neve/Szervezet rövidített neve:
Lakcíme/Székhelye:
Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Egyedi Adásvétel teljesítéséből származó valamennyi előny, illetve hátrány az Ügyfélt illeti, illetve
terheli.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Üzletszabályzatának, a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatának,
valamint a Felek között létesült KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA elnevezésű
megállapodás rendelkezései irányadóak.
Jelen Szerződés alkalmazásában a Felek a Ptk. és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (BSZT.) rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Budapest, 200… ……………...
………………………………………
Ügyfél

…………………………………………..
Bank
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3. számú melléklet
Megbízás végrehajtásáról szóló értesítés kötelező tartalmi elemei
Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.; cégjegyzékszáma: 01-17-000547; a továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (BSZT.) szerint az Ügyfélnek az Ügyfél
által adott Megbízás végrehajtásáról szóló értesítésében az alábbiakról tájékoztatja a T. Ügyfelet:
A Bank a fent nevezett tájékoztatást a BSZT. szerint az alábbi tartalommal adja meg:
1. a Bank neve vagy más azonosítója,
2. az ügyfél neve vagy más azonosítója,
3. a kereskedési nap,
4. a megbízás végrehajtásának időpontja,
5. a megbízás típusa,
6. a kereskedési helyszín neve, illetve azonosítója,
7. a pénzügyi eszköz megnevezése és azonosítója,
8. az eladás/vétel megjelölés,
9. a megbízás természete, ha sem eladásnak, sem vételnek nem tekinthető,
10. a pénzügyi eszköz mennyisége,
11. a pénzügyi eszköz kereskedési egységének ára, megjelölve a kereskedési egységet is,
12. a teljes költség,
13. a Bank által az ügyfél felé felszámított jutalékának, díjának és egyéb költségeinek teljes összege,
14. az Ügyfél kötelezettségei az ügylet teljesítésével kapcsolatosan, ideértve a pénzügyi teljesítés vagy a fizikai
leszállítással történő teljesítés határideje, és a teljesítéshez szükséges számlaszámok és egyéb információk, és
15. ha az ügylet során az ügyféllel szemben álló partner a Bank maga, a Bankal azonos vállalatcsoportba tartozó
személy vagy a Bank egy másik ügyfele volt, akkor ennek ténye, kivéve, ha a megbízás végrehajtására olyan
kereskedési rendszeren keresztül került sor, amelyben a kereskedési szabályok ezt nem teszik lehetővé.
A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy egyéb adatokat is feltűntessen a Megbízás végrehajtásáról szóló
értesítésben.
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5. számú melléklet
A képviselők azonosító adatai
1.
Képviselő teljes neve: __________________________________________

Születési neve: ___________________________________________

Születési helye és ideje: ________________________________________

Anyja születési neve: ______________________________________

Azonosító okmány típusa, száma: _______________________________
Lakcímet igazoló hatósági ig. száma:______________________________
Állampolgársága: _____________________________________________

Adóazonosító jele: ______________________________
 belföldi

Adóilletősége *

 külföldi

Lakcíme: __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Értesítési címe: _________________________________________________________________________________________________________
Telefonszáma: ________________________________________________ Mobiltelefon száma: _______________________________________
Bankszámlaszáma:

Számlakivonatok átvétele*

 értesítési címen

 bankfiókban

* Kérjük, jelölje x-szel!

Jelen táblázatba foglalt adatok a képviselő által átnyújtott okmányok alapján elvégzett ügyfél azonosítás
eredményeképpen kerültek megállapításra, és teljes mértékben megfelelnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

Budapest, 200.. ……………. …..
…………………………..
Ügyintéző
2.
Képviselő teljes neve: __________________________________________

Születési neve: ___________________________________________

Születési helye és ideje: ________________________________________

Anyja születési neve: ______________________________________

Azonosító okmány típusa, száma: _______________________________
Lakcímet igazoló hatósági ig. száma:______________________________
Állampolgársága: _____________________________________________

Adóazonosító jele: ______________________________
 belföldi

Adóilletősége *

 külföldi

Lakcíme: __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Értesítési címe: _________________________________________________________________________________________________________
Telefonszáma: ________________________________________________ Mobiltelefon száma: _______________________________________
Bankszámlaszáma:

Számlakivonatok átvétele*

 értesítési címen

 bankfiókban

* Kérjük, jelölje x-szel!

Jelen táblázatba foglalt adatok a képviselő által átnyújtott okmányok alapján elvégzett ügyfél azonosítás
eredményeképpen kerültek megállapításra, és teljes mértékben megfelelnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.
Budapest, 200.. ……………. …..
…………………………..
Ügyintéző
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