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1. Az ügyfélszámla és értékpapírszámla megnyitása és vezetése
1.1. Az Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél vagy Megbízó), megbízza az MKB Bank Nyrt.-t (székhelye: 1056 Budapest,
Váci u. 38. cégnyilvántartás helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-040952, KSH szám:
10011922-6419-114-01, a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének száma:
III/41.005-3/2001, a Budapesti Értéktőzsde Tagja) (a továbbiakban: Bank), hogy nyisson részére ügyfélszámlát és
értékpapírszámlát.
1.2. Az ügyfél- és értékpapírszámla megnyitásának feltétele, hogy a Megbízó a Bankkal Budapest Befektetési
Kártyaszámla (továbbiakban: Kártyaszámla) szerződést kössön.
1.3. Az ügyfél- és értékpapírszámla kizárólag a Banknál Kártyaszámlával rendelkező ügyfelek Budapest Befektetési
Kártya Alap (a továbbiakban: Alap; ISIN kód: HU0000702733) befektetési jegyeinek (továbbiakban: befektetési jegy)
nyilvántartására és a befektetési jegyek vásárlásával és eladásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására és
nyilvántartására szolgál. Az ügyfél- és értékpapírszámla tartalmazza:
a) a számla (alszámla) számát és elnevezését
b) az Ügyfél nevét, lakóhelyét vagy székhelyét
c) a befektetési jegyeket, azok kódját (ISIN azonosító), ill. pénzt és azok mennyiségét
d) a befektetési jegyek esetleges zárolására való utalást
1.4. A Bank a Megbízó utasítása és a Bank és az Ügyfél között létrejött Kártyaszámla szerződés alapján a Megbízó
Kártyaszámlájának napi záró egyenlegét a Megbízó ügyfél- és értékpapírszámlájával szemben számolja el.

2. Megbízás befektetési jegyek vásárlására, illetve eladására
2.1. A Bank a Kártyaszámla napi záró pozitív egyenlegét átutalja a Megbízó ügyfél- és értékpapírszámlájára. A
Megbízó megbízza a Bankot, a Bank pedig vállalja, hogy a Megbízó ügyfél- és értékpapírszámlája javára a Megbízó
Kártyaszámlájáról átutalt pénzösszegből az átutalás napján számított napi árfolyamon befektetési jegyeket
vásároljon.
2.2. A Megbízó megbízza a Bankot, a Bank pedig vállalja, hogy amennyiben a Megbízó Kártyaszámlája napi záráskori
negatív egyenlegének megfelelő terhelés érkezik, a terheléshez szükséges befektetési jegyeket a terhelés napján
érvényes árfolyamon visszaváltja és az ellenértéket a Megbízó Kártyaszámlájára átutalja.
2.3. A Megbízó megbízza a Bankot, hogy az értékpapírszámláján és az azon nyilvántartott befektetési jegyekre
vonatkozó megbízást csak a Banknál vezetett Kártyaszámlán keresztül fogadjon el, a Megbízó nyilatkozik egyúttal,
hogy a Bank jogosultan teljesít minden megbízást, amelyet az ügyfél- és értékpapírszámlára a Kártyaszámlán
keresztül a Megbízó ad.
2.4. A Megbízó köteles az ügyfélszámla egyenlegét figyelemmel kísérni és a Kártyaszámlán végzett tranzakciókhoz
szükséges pénzösszeget a Kártyaszámlán keresztül az ügyfélszámlára elhelyezni.
2.5. A Megbízó kijelenti, hogy az Alap hivatalos tájékoztatójának tartalmát ismeri, és a jelen általános szerződési
feltételekbe foglalt megbízást ezen ismeretek birtokában adja.
2.6. Az ügyfél- és értékpapírszámlán lévő befektetési jegy napi vételi és eladási áraként kizárólag az Alap
letétkezelője által naponta számított 1 (egy) befektetési jegyre jutó nettó eszközérték vehető figyelembe.
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2.7. A Felek megállapodnak, hogy a befektetési jegyeket az Ügyfél a Kártyaszámla megnyitásától a Kártyaszámla
megszüntetéséig letétben tartja.
2.8. A Bank vállalja a Megbízó befektetési jegyeinek nyilvántartását, elszámolását.
2.9. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy jelen általános szerződési feltételek alapján végrehajtott befektetési jegy
vételi és visszaváltási megbízások kapcsán nem vizsgálja a megbízás tárgyát képező befektetési eszköz befektetési
célok megvalósítására való alkalmasságát, mivel a megbízásokat az Ügyfél kezdeményezte, és annak tárgya a Bszt.
45.§. (3) bekezdésének hatálya alá tartozó befektetési eszköznek minősül. Az Ügyfél megbízások kapcsán
tudomásul veszi, hogy megfelelési teszthez kapcsolódó következmények jelen ügyletek kapcsán nem
érvényesülnek.

3. Díjazás1
3.1 A Bank az ügyfélszámlán végrehajtott bármely számlavezetői és értékpapír-forgalmazói műveletért, valamint a
befektetési jegyek letéti őrzéséért a Megbízó részére semmilyen díjat nem számít fel.
3.2. Óvadék
3.3. A Megbízó a Kártyaszámla szerződésben meghatározott, illetve a Bank mindenkori Hirdetménye szerinti
összeget vagy az ügyfél- és értékpapírszámlán lévő befektetési jegyeket óvadékul leköti a Kártyaszámla
szerződésből fakadó bármely követelés és annak járulékai erejéig. A Megbízó nyilatkozik továbbá, hogy a Bank az
óvadékból közvetlenül kielégítheti az Ügyféllel szembeni követelését a Kártyaszámla szerződésből fakadó bármely
esedékes követelés nem teljesítése esetén.
3.4. Jelen általános szerződési feltételek szerint megnyitott ügyfél- és értékpapírszámlát a Megbízó csak a
kapcsolódó Kártyaszámla szerződés egyidejű felmondásával szüntetheti meg, ebben az esetben a Megbízóval a
Kártyaszámla szerződés és ahhoz tartozó bankkártya szerződés rendelkezései szerint a felmondásról való
tudomásszerzéstől számított 30. (harmincadik) napon, illetve az azt követő munkanapon a Bank elszámol.

4. Az ügyfél- és értékpapírszámla szerződés megszűnése
4.1. A Kártyaszámla szerződés bármely okból történő megszűnése, egyben azonos időpontban az ügyfél- és
értékpapírszámla szerződés megszűnését is jelenti.

5. Egyéb rendelkezések
5.1. A Megbízó kijelenti, hogy az Alap tájékoztatóját és Kiemelt Befektetői Információit elolvasta, és az abban
foglaltakat megértette. Tudomásul veszi, hogy bármiféle értelmezési kérdésben a tájékoztató szövege az irányadó.
Ugyanígy kizárólag a tájékoztató tekintendő irányadónak a lehetséges kockázatok és hozamok tekintetében is.
5.2. A Felek kijelentik, hogy az ügyfél- és értékpapírszámla szerződés csak a kapcsolódó Kártyaszámla szerződés és
ahhoz tartozó bankkártya szerződéssel együtt értelmezhető, így a hivatkozott szerződés az ügyfél- és
értékpapírszámla szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
5.3. A Bank a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően az ott meghatározott kategóriák szerint elvégzi a Megbízó, mint
ügyfél minősítését.
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5.4. A minősítési kategóriákra vonatkozó részletes szabályokat, illetve a minősítés esetleges megváltoztatásának
lehetőségét és szabályait a Bank II. számú Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatnak mellékletét képező
Ügyfélminősítési Tájékoztatója tartalmazza. Az Ügyfélminősítési Tájékoztatót a Bank a szerződéses kapcsolat
létesítésekor az ügyfélnek átadja, és folyamatosan hozzáférhetővé teszi a honlapon.
5.5. A Kártyaszámla vonatkozásában végrehajtott fizetési műveletekre a Bank PÉNZFORGALMI FORINT VAGY
DEVIZA FIZETÉSISZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT
FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK rendelkezései az irányadók.
5.6. Az jelen általános szerződési feltételekben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a Bszt. és a
Tőkepiaci törvény előírásai irányadók. A Megbízó kijelenti, hogy a Bank II. Számú Befektetési Szolgáltatási
Üzletszabályzatát és lakossági ügyfelek részére szóló számlavezetési Hirdetményét megismerte és annak
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
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