NYILATKOZAT
a NEM marketing célú kötelező ügyféltájékoztatás módjáról
befektetési szolgáltatások

Ügyfél-azonosító szám: ...............
(A Bank tölti ki!)

Alulírott
(név)
(lakcím)
(anyja neve)
@
(e-mail cím)
(az e-mail cím kitöltése kötelező, ha az Ügyfél a weboldali, illetve e-mailes tájékoztatást választja!)
,mint az MKB Bank Zrt. (Bank) Ügyfele, a MiFID jogszabályok alapján a befektetési szolgáltatókat az
ügyfeleik irányában terhelő tájékoztatási módok közül az alábbit választom:
I.

Nyilatkozat weboldalon történő tájékoztatásról

□ Kijelentem, hogy rendszeres internet-hozzáféréssel rendelkezem, és beleegyezésemet adom ahhoz,
hogy mindazon információról, amelynek honlapon történő közzétételét a vonatkozó jogszabályok
megengedik, a Bank a honlapján (weboldal) tájékoztasson.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a fenti körbe tartoznak különösen az alábbi információk: a Bank
által a befektetési szolgáltatásokról, kiegészítő szolgáltatásokról, pénzügyi eszközökről nyújtandó
előzetes tájékoztatás, a költségekről és kapcsolódó díjakról szóló tájékoztatás, az ügyfelek pénzügyi
eszközeinek védelmével kapcsolatos tájékoztatás, a végrehajtási politikáról szóló tájékoztatás, amely
információk elsősorban a Bank MiFID Terméktájékoztatójában és a Befektetési szolgáltatási
tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzatában
(„Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat”) szerepelnek, illetve az egyes, a Bank által előállított vagy
forgalmazott termékek kiemelt befektetői információi.
Tudomásul veszem, hogy a weboldalon keresztül történő tájékoztatáshoz történő hozzájárulásom
esetén köteles vagyok a honlapon mindenkor közzétett információkat figyelemmel kísérni, illetve a
honlapon rendelkezésemre bocsátott kalkulátor(oka)t szükség szerint igénybe venni.

II.

Nyilatkozat egyéb kötelező tájékoztatások küldéséről1
(két lehetőség közül az egyik választása kötelező!)

Azon információk tekintetében, amelyekről a Bank jogszabály alapján vagy I. pontbeli hozzájáruló
nyilatkozatom hiányában nem jogosult weboldalon keresztül tájékoztatni a Bank által részemre
nyújtandó kötelező tájékoztatásokat (továbbiakban: „Tájékoztatások”) az alábbi csatornán kérem:

□ elektronikus úton (e-mailen vagy a Bank által biztosított elektronikus csatornán2)
□ papíralapon, postai úton, a Bank részére megadott mindenkori levelezési címemre.

Tudomásul veszem, hogy papír alapú tájékoztatás választása esetén, a postai úton történő kézbesítés
időigényére tekintettel a telefonon, illetve elektronikus úton elérhető befektetési szolgáltatások
igénybevétele nehézségekbe ütközhet számomra, miután egyes szolgáltatásokat csak a számomra postai
úton továbbított tájékoztatás megtörténtét követően tudom igénybe venni.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy amennyiben a részemre nyújtandó Tájékoztatások közlése céljára a
jövőben más e-mail címet adok meg, a Bank mindenkor a legutoljára megadott e-mail címet tekinti
irányadónak, és azt rögzíti nyilvántartásaiban.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az elektronikus úton történő tájékoztatást választottam, úgy a
Bank e-mail útján vagy a Bank által biztosított elektronikus csatornán (NetBankár, NetBankár Business,
PC Bankár) küldi meg részemre a vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben a Bank által biztosított
elektronikus csatornával nem rendelkezem, a Bank e-mail helyett papír alapon is jogosult megküldeni
részemre a szükséges tájékoztatásokat.
Tájékoztatást kaptam arról is, és tudomásul veszem, hogy a Tájékoztatások e-mail útján történő
megküldése során a Bank az ily módon megküldött – adott esetben bank,- illetve értékpapírtitoknak
minősülő – adatokat, információkat kódolás és titkosítás nélkül küldi meg az általam megadott e-mail
címre. Tisztában vagyok azzal, hogy az e-mail útján történő adattovábbítás veszélyekkel járhat, a
továbbított információk illetéktelenek tudomására juthatnak, amellyel összefüggésben az Ügyfelet ért
esetleges károkért a Bank a felelősségét kizárja. Az e-mailen küldött banki tájékoztatások az elküldéssel
közöltnek tekintendők. Kijelentem, hogy a Bank részére megadott e-mail címet kizárólagosan használom,
ahhoz harmadik személy nem fért, és nem fér hozzá.
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A II. pontban megadott a) vagy b) lehetőség közül csak az egyik választható!
Az Ügyfél által igénybevett NetBankár, NetBankár Business vagy PC Bankár

Számlakivonat küldésének rendjére vonatkozó eltérő rendelkezések
Amennyiben a Bank által biztosított bármely elektronikus csatornával rendelkezem (jelenleg:
NetBankár, NetBankár Business, PCBankár), a Bank az összevont értékpapírszámla- és ügyfélszámla
kivonatot elektronikus csatornán bocsátja rendelkezésemre, amelyet legalább naptári negyedévenként
egyszer köteles vagyok lekérdezni.
Amennyiben fenti lekérdezési kötelezettségemnek nem teszek eleget, vagy amennyiben elektronikus
csatornával nem rendelkezem, úgy a Bank papíron küldi meg részemre a számlakivonatot.

Tájékoztatást kaptam arról, hogy a papír alapon történő számlakivonat-küldés, amennyiben
rendelkezem elektronikus csatornával is, a Kondíciós Listában meghatározott díjfizetési kötelezettséget
vonhat maga után.

Előzetes díj,- és költségtájékoztatás
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a weboldalon keresztül történő tájékoztatást választottam, akkor
az előzetes díj és költségtájékoztatás elérése érdekében a www.mkb.hu honlapon a fent megadott email címemmel regisztrálnom kell.

Fenti nyilatkozataimat és az abban tett választásaimat bármikor jogosult vagyok módosítani, és a Bank
minden esetben az időben legkésőbb benyújtott nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően küldi
meg/teszi hozzáférhetővé részemre a Tájékoztatásokat. Jelen nyilatkozatommal a Bank befektetési
szolgáltatásai tekintetében jogszabály szerint kötelező tájékoztatásai megküldésének módjáról korábban
tett nyilatkozataim – a tőzsdén kívüli származékos ügyletekről szóló keretszerződés, illetve a treasury
keretszerződés vonatkozó mellékletében foglalt nyilatkozat kivételével – hatályukat vesztik.

Kelt,………………………………………

………………………………………………….
Ügyfél aláírása

