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L Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése:

Az átmenetileg szabad pénzeszkozok betétként való elhelyezésének feltétele äZ, hogy
onkormányzat rcnđelkezzen betéti keretszerződéssel azol<ka| a bankokkal, amelyektől indikatív
ajánlatot kéľ' 2008. évben a Sberbank Zrt-ve| (ogelődje Magyaľoľszági Volksbank Zrt) mint
folyószámlavezető bankkal Betéti keretszerzodés megkötésére is sor keriilt.

il. A beterjesztés indoka:

A Képviselő-testület a 92l20I5. (IV.16) számu hatźrozatával döntĺjtt a 
',Budapest 

Főváros VIII.
kerület Józsefuáľosi onkormányzat és költségvetési szerveinek, valamint nemzetiségi
ĺinkormányzatok bankszámláinak vezetése és a szźtrnlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások
nffitása,' tárgyu kozbeszerzési eljarás eredményéről. A kĺizbeszerzési eljĺáľás nyertesként a
Képviselő-testtilet a K&H Bank Zrt aján|attevőt hirdette ki. Ennęk megfelelően 2015. junius 1.

naptól a Jőzsefváĺosi onkormányzat szźtm|avezętő bankja a K&H Bank, melynek a|apján a
Sberbank MagyarországZrt-ve| kötött folyószámlaszerzodés2015. május 3I.napjával felmondásra
keľült. Fentiekĺe tekintettel a2008. évben kötott Betéti keretszeruődést is újra kell kötni.
A megkötendő ,,Keretmegállapodás betéti műveleteke,, az előteľjesĺés 1. számú mellékletét
képezi.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása:

A Keretmegállapodás betéti műveletekľe megkĺitésével biĺosítottá válik, hogy az Önkormányzat a
Sberbank Magyarország Zrt-nél tudja betétként elhelyezni az átmęnetileg szabad pénzeszkozét
abban az esetben, ha az onkormányzat számźna legkedvezőbb ajrĺnlatot a Sberbank Zrt adja.

IV. Jogszabá|yikiiľnyezetismertetése:

A Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuaĺosi onkormányzat Képviselő-testiiletének az
átmenetileg szabad' pénzeszkoz betétként történő elhelyezésére a 2015. évi koltségvetésľől szóló
6120|5 ' (II.20.) önkoľmányzati rende|et 20. $ (5)-(7) bekezdései.

FentiekaIapjánkéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.



Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dont, hogy az előterjesztés mellékletét képező
,'Keľetmegállapodás betéti műveletekre', szetzodést a Sbeľbank Magyarország Zrt-ve| megköti és
felkéľi a polgármestert annak aláítástra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5.június 08.

A dontés vé grehaj tás át v é gzo szerv ezeti e gysé g : P énztigyi Ü gyo sztály
A lakosság széles köľét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe|mőđjara
(megfelelő a|áhűzanďő!): nemindokolt

Budapest, 2015.június 2.
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sBERBÄNK

ameIy ĺétrejÖtt egyrészrő|

továbbiakban: ugyfél, másrészrő| a

továbbiakban: Bank, egyÜttesen: Felek kÖzott az alábbi feltéteĺekke|:

í.)

Úgyfél képvise|öjének kézjegye

1,)

Szerzódő Fe|ek megállapodnak' hogy az Ügyfé| jelen szeŻődés a|áíráSának napjátó| elóre meg
nem határozott időpontokban, egyedi, te|efonon adott betétlekotésĺ megbizások a|apján betétď
he|yez eI a Bankná|' mely betét Összege után a Bank egyedileg meghatározott mértékű kamatot
fizet.

Az ÜgyÍé| a betét|ekotésre Vonatkozó nlegbĺzásait trankszÜnnapok kivéte|éveĺ hétfötőĺ
csütörtiikig 9:00.ĺ6:00 óráig, pénteken 9ro0-í4:oo óráig teĺeíonon adhatja meg' a jeĺen
megá|lapodás ||. számú mel|ékĺetében eÍre kije|Öĺt telefonszámokon éS üzĺetkÖtókné|, Az*gi]yfé|
aján|atkérését, továbbá az Ügy|e! lV. me||éklet szerĺnti visszaigazoĺását az I. számÚ melieiłĚlen
méghatáŕozÓtt alkalmazottak jogosu|tak męg!ę"nnĺ. Az ügy|et akkor jtą.|étre.. ha az Ügýé| -szóbélĺ nyi|atkozátbai _ erógá jä á Bäntĺ ältal köŽđŕkänňäÍlä.6ä,.äńerý á Éank uz|etĺ
aján|atának tekintendő. Nem tekĺntendő tiz|eti aján|atnak a kĺfejezetten az Ügyfé| tąékoztatása
céljábó| közoĺt kamatláb. Az Ügyféĺ tudomásul veszi, hogy a Bankot nem-ierhelí semmifé|e
anyagi fe|elősség az a|ka|mazottai álta| a betét|ektitésse| kapcso|atban adott piaci
információkért, s je|en megá|lapodás nem tekinthető befektetési tanácsadásnak.

Az Ügyfé| kote|es az |. sz' me||ék|etben fe|tĹlntetett szemé|yek ktrében bekovetkezó bármĺ|yen
változásró| a Bankot haIadékta|anu| értesítenĺ' Ennek elmuĺasztásábó|, vagy késede|mes
teĺjesĺtésébóI fakadó va|amennyi kárért fele|ősséggel az Ügytél tańozík. A-.Bank jogosu|t
egyoĺdalúan módosítani a l|. számÚ me||ékIetben meghatározott munkavá||a|ói névśorát.
ame|yrlI faXÜzenetben tájékoztatja az Ügyfe|et'

A Fe|ek jogosuĺtak az |'jgy|ette| összefÜggö te|efonbeszé|getések hangrogzÍtésére, éS Vitás
oeotbon cĺok bizonyÍtikkónt tÖńrnö fc|hosznáIására. A hangfelvéteIek J lerejoLt jugôgy|et
tarta|ma bizonyÍtekául szolgálnak, azt a Felek a kÖzrttÜk |étrejott Ügylet oizonyĺtei<aul-togáđ;ak
e|. A hangfe|vetelt a Bank jogosu|t tetszl|eges ĺdeig megorizni, de ezen kote|eżettsége cšak.és
kizáró|ag az esetĺ megbízás visszaĺgazolásáig terjed.

A B9nk az ugy|etkotést kovetően, |egkésobb az ügyĺetkötéS napján az ĺ. számú me|Iék|etben
niě$hätározott e-mäĺ| címidVagy fax számra megkuldi az Ügyfélńék az ügy|et feltételeirő| szl|T,
a |V. számú meĺ|ék|etnek megfele|ő tarta|mú írásbe|i visszaigazo|ást. A visszaigazo|ás Ügyféi

Biankó sŽám:

Bank képviselőjének kézjegye

3.)

4.)

s.)

Budapest Főváros V|lĺ. Kerü|et Józsefuárosi
onkormányzat

szEl(FJEIY:, ,|082 Budapest, Baľoss utca 63-67.
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6.)

Biankó szám; 014o.oo2

áĺta|i kézhezvéte|ének idopontja a Bank á|ta| elkÜ|dott e.mail kij|déSi időpontja iĺĺetve a feĺadott
faxüzenet gépi Vĺsszaigazoĺásán rogzÍtett időpont' Az Ugyfél kö'teles, az.ügy|ętK.ö-tés!.követó
q]"n'!Í1naPol.-:!Q:!0- ó1ąig gláĺrĺli é.s a visszaigazölóban megadott e.mąi! 9ią1e vagy fax
számľa a Banknak .megkĺi|deni az a|áírÍ betéti visszaig.azo|ást. Amennyiben az Ügyfe|
emiĺ.äśäjá äiáiiäí ěs ä BánŔńäŔ úisszaruTdi;nĺa oeiěií'Ýiśézägazo|ást, az ném érinti az adott
ügy|et érvényességét és kikényszeríthetoségét, kivéve ha az Ügyfé| részéró| Visszaigazoĺásra
jogosuĺt Szemé|y az ijgyIetkotést köV.glő q'!'''lra'.llgPq'ł.10;-0-0.9I,ą9-'Ű.qg'Vę9.zJo'b-ąÍé,[Lg.őJ teIeÍonon
jeĺzi a betét|ekÖtésse| kapčŚoĺätcis kifogásait, me|y kĺfogás csak arra irányuĺhat, hogy a betéti
vĺsszaigazolásban szerep|ó adatok eltérnek attól, amiben a Fe|ek az adott ügylet
vonatkozásában te|efonon, i|ĺetve jelen szerződésben megá'ĺapodtak' A kĺfogás
mega|apozottsága esetén a Bank a kifogás beérkezésétő| számított 2 órán be|Ü| a
megá||apodott tarta|omma| új betéti Visszaigazo|ást ktl|d az Ügyféĺnek, me|yre a Felek a je|en
pontban meghatározott eljárást a|kaImazzák.

Az Ügyfél a betét összegét koteles a betét kezdónapjára, mint értéknapra a Bank |ĺ|. számú
me|lék|etében meghatáľozott, a betét devizaneme szeńnti bankszám|áján e|helyeznĺ (átutalni).
A betét ľeądő.n.apján a következő időpontokig sziikséges a fedezetet biztosítani: HUF
9sś'!íb-cnl-0;^o.o,.EUR és UsD devizanemben 15:00, CHF esetében 13roo, RUB ésGEp
ésetén í1:00. Amennyiben az Ügyfé| az egyedi betét-megáĺ|apodásban rogzített Ôsszeget a
je|en pontban meghatározott időpontig nem teljesítĺ, ezt kovetöen minden késede|emme| érinteit
naptári nap után késede|mi kotbert köteles me€Í].z.ejni a Ęqn!. 1ęs4ęre' me|ynek mértéke az adott
devizanem mindenkori aktüáĺĺś oÝérnilh.t kamatának kétśżereśe, íijőarányosÍtva (példáu| EUR
esetében az EoN|A, USD esetében az overnight UsD L|BoR' HUF esetében az ovemigbt HUF
BUBoR)' me|yről a Bji,li kile]eŽeľ 

ĺ|á.9.!"9li 
nyilę!5oz9!l9| |9T9lĺhat

A Bank a betét te|jes összege után a te|jes kamatfizetési periódusra a kamatfizetés napján, mint
esedékességkor fizeti meg a felha|mozott kamatot' A kamatperĺódusra vonatkozó kamat|ábat
vagy kamatfelárat a Fe|ek a betéti Visszaigazo|ásban rrgzítik. A kamät a ténytegesen e|te|t
napok a|apján, az adott devizanemre érvényes szokásos pénzpiaci bázĺst a|apu| VéVe keru|
meghatározásra. A Bank a betét lejáratakor a betét ÖSszegét és az esedékes kamatot az Ügyĺé|
|||' számú me|łék|etben meghatározott, a betéi devizanem szěrinti bankszám|á!ára va|ó
átutalássa| fizeti meg _ amennyĺben |ejáratkor a beiét nem kerul újra lekÖtésĺe az Ügyfé|
te|efonos megbĺzása a|apján. f-.3!yP]ę.:e.t " 

B"lĺ nęľ'.'-.?ľitÍę"!".bgts-ęg-ęt

Je|en megál|apodás'l1é!Ąr.ozat|a1. ido.Ĺe. jQn.!g!tę'..mo|yot bárme|yĺk fól jogosu|t ĺrásban 15 napos
fe|mondäsi idóVeĺ, indoko|ás né|kÜ| megszüntetnĺ' Je|en szeződés fe|mondása a sžěżöijéś
alapjáŕl ňé$*|ekótés alatt á||i betétek Íutamidejét nem érinti. Ugyanakkor új megbízás a
fe|mondási ido |ete|téVe| már nem fogadható e| és nem te|jesíthetó.

Felek rögzĺtik, hogy az 'Ú-gyfél a Bankná| nem rende|kezĺk forint vagy deviza Íĺzetési számláva|,
iĺ|etve semmiĺyen-néveň ňěÝeżijňätĺ ägýéb (at)śzáiiiá;ia|: Aa. ál|amńáztartásró| szo|ó 2011. évi
CXCV' tcirvény (Aht.), valamint az á||amháztańásró| szó|ó tóruény Végrehajtásárl| szó|ó
36812011. (X|l.31.) Kormányrende|et (Ávr.) rende|kezéseiľe iekintettel az Ügyfet tudomásu|
veszĺ, hogy ą!.e.téÍęk elhęlyezése a Bank saját sz4|n]éj1n" !.ö'!ténĺk. Ennek megfe|e|ően a Bankot
nem terheli a pénzforgaImĺjogszabályokbän méghatározott tájékoztatásĺ kötelezettség (ideértve
a bankszám|akivonatot is)' Bankot nem íl|eti meg semmilyen kamat, juta|ék, díj vagy ko|tség a
betétek nyilvántartása kapcsán' valamint Fe|ek az A'SZF1nek é technlkąĺ - -szAĺIlláIą
(!.elplp*ą{-p!ára) Vonatkozi rendeĺkezéseit ĺ<iĺejezF.ffi.ń .kłeá.rjäii:' iťtjääl{ ä běťětéŔroi äż Ügyfélet
a} ugfeiineg}iÖiéśé utäni Viśśżäibäżđas ü!aä tá;éxöżtätjä, iováuoa az Ügyfél bármikor jogosu|t
kimutatást kérnĺ a Bankunknál |ekotcjtt betéteirő| és azok kondĺcioĺróĺ, továbbá a Bank évente
egysze|' Valamint a betét |ejáľatakor e|számo|ást ktjld az Ügyté| részére a betétá|ĺományok
aIaku|ásáró|.

Bank tájékoztatja Ügyfe|et, hogy az o'1q419oę Betętbiztosítási A|ap á|ta| nyújtott biztosĺtás -
jogszabá|yi rende|kezés a|apján - az önkormánYzaii betétäkre nem terjed ki.

Az Ügyfé|jogosult a betét |ejárďĺ nap e|ötti felmondására, azonban lejárati nap e|ött a betét csak
te|jes tsszegre mondható fe|. A betét-|ejárat e!.Qt"ti !ę|m9-l{ąs-?..ęFęÍéD a vĺsszaÍizetendő Összeg,
illetve kamat mértékében a Bank és az Ugyfé| a hátra|evő futamĺdőre érvényes pénzpiaci
kamat|áb figyeĺembevéte|éve| á||apodnak meg'

Úgyfét képvise|ôjének kézjegye Bank képvise|őjének kézjegye

7.)

8.)

e.)

10.)

I t.)

2t10



{t \

14.)

Biankó szám: 01.40-002

Az Ügyfé| kĺjelenti, hogy ismeri az Aht. 84. $-ában és az Avr- 145-147/A $-aiban fog|aĺt
rendeIkezéSeket és jelen szeŻódést ennek ismeretében, jelen szerződésben fogIaIt tartalomma|
kíVánja megkotnĺ

A Szezódésben nem szabá|yozott kérdésekben a Bank mindenkor hatá|yos Áĺta|ános
Szerződési Feltételei a|ka|mazandók, me|yek a Szerzcjdést kiegészítve egyiitteśen alkotják a
Fe|ek kÖzott |étÍejÖtt megálĺapodást.

Je|en szerződés bármeIy pontja a Fetek áłta| kt|cscĺnosen aĺáĺri írásbeIi okirattal mrdosítható'

A je|en szerzcidésben nem szabá|yozott kérdésekre a hatáĺyos magyar jogszabályok
rendeIkezései vonatkoznak.

Fe|ek je|en szeződést eĺo|vasás és értelmezés után, mint akaratukka| mindenben megegyezcit
jiváhagyr|ag írták a|á'

Ke|t, Budapest, 20í5

Budapest Főváros V|||' KerĹ1ĺet Józsefuárosi
tnkoĺmánvzat

Ügŕé| képvise|öjének kézjegye

Sbeĺbank Magyarország Zń.

Bank képYiselőjének kézjegye
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Biankó szám: 01-40-002

l. sz. me|ĺék|et

EzenneÍ felhata|mazuk az a|ábbiakban fe|soro|t szemétyeket (kül<!n-kü|c!n: Felhatalmazott Szeméty)
aĺra, hogy a Megá||apodás .alapján a Betéti KeretszeÍzödés hatá|ya aĺatt Ügyleteket kossenek a sberbank
Magyarország z|t.-né| az Ügyfé| javára Vezetett szám|ák terhéie, és, nőőy az Ügy|etek te|jesítéséhez
szÚkséges va|amennyi intézkedést, nyi|atkozatot he|yettünk és nevtinkben ńógtegyel- az aĺábbiak szeĺinĺ:

1. Az Ĺigyĺet te|jesítéséhez szükséges megbízások megadása

A Bank azon szeméĺyek te|efonon, szóban adott megbízásait, i|leive nyi|atkozatait fogadja e|, akik a je|en
Megá||apodás V. sz. meIlék|etében megadott je|szót megadják'

2. A betéti ügy|etek Vísszaígazo'ásának a|áírására, az ilgy|etbóĺ eredó jogok gyakor|ására és az ezekke|
kapcsolatos értesĺtések áfuéte|ére jogosultak:

Ügyíé| |eve|ezési cĺme:
E.maĺl cím:
Te|efax śzám":

* Amennyiben az Ügyféĺ te|efax számot és e.mai| címet ís megad, a Bank a telefaxos adatkôzĺést
tekinti e|sődIegesnekl

' Név] l Szeihl::io.' sżám

1

Egyedül [ ]
Kozosen [ ]
KözöS a|áírás
esetén kive|:
EgyedÜ| [ ]
Kcjzösen [ ]
Kózcjs a|áíĺás
esetén kiVé|:
Egyedril [ ]
KÓzösen I j
Ki}zös a|áíĺás
esetén kive|:

Jelen Meghatalmazás bármilyen módosÍtását vagy vĺsszavonását Ügyfé| k<jte|es eredeti példányban
eĺjuttatni a Bank részére' A visszavonás vagy móáôsítás hatáĺyba |ép-é;éig a Megháialmazás az elöző
ŕoĺmája és tarta|ma szerint érvényes.

Budapest, 2O1 5. ..............

Budapest Főváros V|||' KeľúleťJ;;s;il;;;s
tnkormányzata

Ügŕé| képvise|öiének kéziegye

Sberbank Magyarország Zrt.

Bank képvise|ójének kézjegye
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Biankó szám:0í.40-002

||. sz. melĺék|et

MEGHATALMAZÁS A MEGÁLLAPoDÁS ALAPJÁN
KöTENDŐ ÜeYleľercgEz (BANK)

Ezennel fe|hatalmazom/fe|hatalmazzuk* az aĺábbiakban fe|soro|t szemé|yeket (kÜĺôn.kü|ön:
Fe|hatalmazott Személy) arra, hogy a Megá|ĺapodás aĺapján |étrejövö Ügy|etek ĺ<apcsán a sberbank
Magyarorszélg zń. nevében eljárjanak az a|ábbiak szerint:

'|. Ügy|etkötés, az ÜgyIetből eredő jogok gyakorIása

Sberbank Magyaĺország Zrt. - Pénzpiaci Értékesítés osztály
1088 Budapest, Rákóczi út 7.

2. Elszámolással kapcsoIatos értesítések, vĺsszaigazolások, szerződések aĺáírása

Sberbank Magyarország zrt. - Treasury Back ofÍice Csoport.l088 Budapest Rákóczí út 7.

ÉrtesÍtések, szerződések: Treasury_Backoffice@sberbank.hu
Visszaigazolás: TBo-Confĺĺmation@sberbank. hu
Fax szám: +36..ĺ-328-6557

A ŕenti szemé|yek közü| kettő együttesen jogosult a|áírni, akĺk ktzÜĺ lega|ább egy szemé|ynek e|Sóhelyi
aláíĺásĺ jogosu|tsággaĺ keĺĺ ľende|keznie.

Je|en Meghata|mazás bármiýen módos-ĺtását vagy Visszavonását a Bank koteles eredeti pé|dányban
e|juttatnĺ az Ügyfé| részére. A visszavonás vagy módosítás hatá|yba lépéséig a Meghataĺmazás az előző
formája és tańa|ma szerĺnt érvényes.

Budapest, 201 5.....,........... -

Budapest FóVáros Vl||. Kerü|et Józsefuáros
. tnkormányzata

Úgyfé| képüselŕĺjének kézjegye

sberbank Magyarország Zrt.

Bank képvĺse|öJének kéŽjegye
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Az:Ügľél ązon bankszámĺái (az Áht. 84' s íí.t bekezdése és az Ávr, 'ĺ45-'ĺ4zA 6.ai szerĺnti fizetési
s-zém|ái é9/vaqv a|szám|ái), me|yekre a Bank a betét összegét és a betét után jaró kamatot a betét
lejártakor átuta|ja - amennyiben lejáratkor a betét nem kerÜ| újra |ekötésĺe az Ügyféĺ te|efonos megbízása
a|apján:

Biankó szám: 01-40.002

||I' sf. mé|lék|et

BANKKAPCSOLATOK

A Bank azon bankszám|ái, me|yekre az ÜgýéI a betét oSszegét devizanemtőĺ függően kóte|es átutatni.

A Bank B|C kódja:
M.AVOHUHB

Ugyfé| képviseĺójének kéziegye Bank képvise|.'iének kézjegye
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Budapest, 201 5.................

Budapest Főváros V|l|. ŕ;;úbi Já;.;fuá;;'
Önkormányzata

Ügyféĺ képvise|t'jének kézjegye

Biankó szám: 0140-oo2

Bank képüse|ôjének kézjegye
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LevelezÔ bánk neve ;



Biankó szám: 0.ĺ.40{02

IV. sz. ĺne||ékĺet

a:ła;'.,t,i. I sá3ä:}tś},Ąt0ĺĺ{

VlSszAIGAzoLAs BETETĺ uGYLET MEGKoTEsERoL

Uziet Íeŕersícja száma:

Ugyfélszáín:

Ü9yĺě! neve, sfékhel)ĺe:

UgyÍ0l Íax száma:

UgyÍé| ÚzlelkĆ'tc.jének neYé:

Bani<i üŹleĹi(ttö neve;

U!ĺelkölé9 napia:

BetéteIheIyezés éfĺéknapja:
Leiárat ě.(éknaPjá:

TökE ösśzege:

Kemal|áb: %

KamatbáŽĺs:

Kamat Összege:

Kéľjílk. hogy a visszaĺgazolást bä||ksZéÍÜé!t áláĺrva sf[véskedjer|9k haladéktalanuI Visszak0ldoni
á (+36 1} 328 6557.es íax számra vagyä tÍéasuŕy-backofÍice@sberbank.hu e.maiĺ címre'
KfiszonjÜk!

Áu ÚgyIetteĺ kapcsolatos minden Kéľdésben a betéli keÍ€tszerf{icjés řencj.elkezései az iíänyadcak!

Budapest,

sBERBANK ľý|AGYARoRsZÁG zRT.

A|áĺĺäs;

Név:

Beosflás

Á|äíÍäs;

Név;

BeosztóŠ

Ügyfé| képvise|ójének kézjegye

A|ilkás:

Tóth PéteÍZsolt Něv:

Tíeasury Back oÍĺice csoporlvezeiö Beosztás

AlářÍás;

Név:

TÍeasuÍy Ba'k oÍfice mtnka|ärs Beosztĺäs]

Bank képvise|óĺének kézjegye
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Biankó szám: o140-o02

V. sz. me|lék|et

ÜoyrÉl NYILATKozATA TELEFoNos JELsziRA VoNATKoziAN

Ügyĺél nyi|atkozala jelszó útián adott, egyedi kamatozású betétĺ mĺive|etekkel kapcsolatos te|efonos
megbízásokra és szám|ainíormáció |ekérdezésére Vonatkozóan

Ügýé| neve: Budapest Főváros V|ĺĺ' KeĺÜ|et Józsefuáros tnkormánvzata

Ügyfélszáma: í02139

(a továbbĺakban: Ügyfél) r]evében kérjük, hogy az Ügyfé| és a Sbeĺbank MagyaÍország zÍt. (a
továbbiakban; Bank) kÖzött kotött - egyedi kamáiozású bďéti műve|etekkel kapcsoiłos - szerződések
a|apján a Bank áĺtali íntézkedés|e, iĺ|efue a Bank á|tal azUgĺ1Íé|javára szó|ó sżeződések megkötésére
adoft megbízások, továbbá a Bank és az Ügýéĺ között kototĹ szezódések megkőtésére vonatkozó
nyĺĺatkozatokat írásban adott megbĺzáson, i||etve nyĺ|atkozaton tÚ| telefonon. szó-ban tett utasításnak
i||etve nyĺ|atkozatoknak megfe|e|óen is teljesítse a Bańk az a|ábbĺ fe|tételek szerint.

1. Az Ügyíé| nevében kifejezetten tudomásu| vesszük, hogy

. a Bank elfogadja auon személy te|efonon, szóban adott megbízásait, il|efue nyi|atkozataĺt, aki az
a|ább megadott je|szót megadja;

. az alább me9adott ielszó titokban tartása az Üoyíé| kÖtelezettsége és fe|elosséqe; 65

. a teĺefonon, szóban adott megbízások, iĺ|efue nyi|atkozatok Bank á|ta|i fékeértésébö| ke|etkező
vaĺamennyi kár vise|ése az Ügýeĺet terheIi.

A féĺreértések e|kerüIése cé|jábó|, ezennel 
'hozzájáĺu|unk ahhoz, hogy a jeĺszót megadó szeméĺybeazonosíthatósága cé|jábó| a Bank megbízásomaĺ te|efonon fe|vevó mĺnkatársa bármiĺýen, a; Úsŕäadatlapon szerep|ó adatra a megbízás felvéte|e e|őt| rákérdezzen és heĺyte|en uáĺ".', u"gy visszaé|ésgyanújának feimerülése esetén a szerzôdéskötést, i||etve a megbízás nyi|väntańásba uet"leĺ." megoízaś

}"!""jię:é! inęsJasadja. Teĺefonon, szóban adott megbízások] i|btve nyi|aÍkozatď é."ten"n az a|ábbijeĺszót kívánjuk haszná|ni:

Az Ügyféĺ tudomásul veszi. hogy he|yesen megadott azonosító kódok esetén a Bank a beje|entkezőszeméjyszeméĺyi azonosságának tov-ábbi vizsgá|atára ném kÖte|es, és az ugŕeLazonosítójeiszavának
megadásával adott megbÍzásokat az Ügýé|tóĺ származónak tekinti és akként tě.ĺjesíti. A Bank nem íe|eĺ az
.Y9I!'u]',ľu'" szemé|yt vagy ezek érdekkörét ért azon kárért, ameĺyet az tJlyfel azonosító adatainakTe|naszna|asavaL vagy az azonosĺtást kÖVetóen az adatforgalomba Va|ó behato|ással i||etéktelen
szemé|y(ek) okoz(nak).

I az Ügyfe| kifejezetten tudomésul veszi, hogy telefonon, szóbe|ĺ megbíást csak egyedi kamatoásúbetéti műve|etekre adhat. pénz átvezetésére / átutalására szó|ř megńízást-.vagy képviseletimeghataĺmazás igazoĺását a jövőben is csak írásban fogadja eĺ a Bank.

3. Az Ügyfél kifejezetten tudomásu| veszi, hogy a Bank a telefonon' szóban adott utasĺtásokat kizárólagcsak azza| a feltételle| köte|es teÜesítenĺ, há.az utasítás tárgyát képező ugvÉtňä. Bankka| kótött

ugyŕé| képvĺselöjének kézjegye Bank képviseĺójének kézjegye

9t10



Biankó szám: 01.40-002

szeŻódésekben meghatározott fedezet az tlgy|et teljesítheióségéhez a szeÍzódésben meghatározott
időben és mennyiségben rendeIkezésre á||.

a. Pz Ugýé| kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben szemé|yesen ad megbízást a Banknak,
akkor a jeIen nyiĺatkozat a Banknak Valamennyi egyedi kamatozású betéti m|jve|etre személyesen adott
megbĺzás az ĺrányadó és a szemé|yesen adott megbízásokka| kapcsoIatban, a Bank üz|etszabá|yzataiban
fogIa|takkaĺ egyÜtt az iIyen szeződések e|Vá|aszthatat|an részét képezi'

5. Az Ügyfé| łudomásu| veszi, hogy a befektetések biztonsága érdekében a Bank csak abban az esetben
ad te|efonon fe|viĺágosÍtás, ha az informácĺót kérő szemé|y megadja a fenti ,1. pontban meghatározott
jeIszót.

Budapest,2015.

ilJil;;| iá;ä;' Vĺi. x"iůi"|lo.';fuá;;'
Önkormányzata

Sberbank Magy aroÍszág Zrt.

Ugyfé| képviselôjének kézjegye Bank képvise|őjének kďjegye
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