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NYILATKOZAT 

Tartós befektetési számlán nyilvántartott lekötött pénzügyi eszköznek a hároméves 

lekötési időszak utolsó napját követő részkivételéről 

 

 

Alulírott, 

 

Név:                         …………………………………..................... 

Ügyfélszám:             …………………………………..................... 

Lakcím:                    …………………………………..................... 

Levelezési cím:        …………………………………..................... 

Adóazonosító jel:     …………………………………..................... 

Telefonszám:           …………………………………..................... 

 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 67/B.§ (4) 

bekezdésében foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Nyilatkozom, hogy 2016. évben nyitott, és a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél ……….. 

számon vezetett tartós befektetési számlámon nyilvántartott, a lekötési nyilvántartásba bevont 

pénzügyi eszközeim egy részére a hároméves lekötési időszak utolsó napját, 2019. december 31. 

napját követően a lekötést nem kívánom fenntartani, a lekötési nyilvántartásba bevont alábbi pénzügyi 

eszközöket 2020. január 1. napjával a lekötési nyilvántartásból ki kívánom vonni: 

…………………………………………………………… 

Jelen nyilatkozat útján kérem a Fióktelepet, hogy a fent nevezett pénzügyi eszközeimet 2020. január 1. 

napi értéknappal a tartós befektetési számlámról a normál számlámra átvezetni szíveskedjen. 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom transzfermegbízásnak minősül. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a tartós befektetési számlámról ki nem vont, a lekötési nyilvántartásban 

tartott egyéb pénzügyi-, és pénzeszközeimre a lekötési nyilvántartást 2019. december 31. napját követő 

időtartamra is meg kívánom hosszabbítani. A lekötési nyilvántartásban maradó pénzügyi-, és 

pénzeszközök tekintetében a lekötési időszakot a Tartós befektetési számlákra vonatkozó szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően tovább kívánom folytatni. 

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy amennyiben a kivonást követően a lekötési nyilvántartásban 

maradó egyéb pénzügyi-, és pénzeszközeim 2019. január 1. napján nyilvántartott együttes értéke nem 

éri el az Szja. törvény 67/B. §-ában meghatározott összeget, azaz a 25 000,- forintot, akkor a Tartós 

befektetési számlára vonatkozó szerződés, és azzal együtt a tartós befektetési számlám is 

automatikusan megszűnik, és a lekötési nyilvántartásba bevont valamennyi pénzügyi eszköz a 

nyilvántartásból kivonásra kerül. 

Elfogadom, hogy jelen nyilatkozatom alapján a nyilvántartásból kivont lekötött pénzügyi eszköz, az e 
résszel arányos, a hároméves lekötési időszak utolsó napjára megállapított lekötési hozama után, az 
Szja. törvény 67/B.§ (5) bekezdése értelmében 10%-os személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség 
terhel.  
 
Elfogadom, hogy ezen nyilatkozat megtételéről és lekötési nyilvántartásból kivont pénzügyi eszközökről 
a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe adatot szolgáltat az Adóhatóság felé.  
 
 
Budapest, 2019. ………………….. 
 

        …………………………..  
Aláírás  
Ügyfél 


