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Nyilatkozat tartós befektetési szerződés alapján kezelt befektetés lekötési 

nyilvántartásból való kivonásáról (újrakötés esetén) 

(„TBSZ részkivét nyilatkozat”) 

„Alulírott 

név/cégnév:     …………………………… 
lakóhely/székhely:    …………………………… 
személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám: …………………………… 
számla szám:     …………………………… 
számla megnyitásának éve:   …………………………… 
adóazonosító jel/adószám:    …………………………… 
mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), 
 

  ezúton nyilatkozom arról, hogy az újrakötéssel érintett ……… számú tartós befektetési 

számlám lekötési nyilvántartásában rögzített pénzeszközök, pénzügyi eszközök alábbi részét 

kívánom a számla lejáratakor a Fióktelep által vezetett lekötési nyilvántartásból kivonni (újrakötés 

részkivéttel): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ezúton nyilatkozom arról, hogy az újrakötéssel érintett ……… számú tartós befektetési 

számlám lekötési nyilvántartásában rögzített pénzeszközöket, pénzügyi eszközöket nem kívánom 

a Fióktelep által vezetett lekötési nyilvántartásból kivonni (újrakötés részkivéttel), tehát a pénzügyi 

eszközök és pénzeszközök egésze a lekötési nyilvántartásban marad. 

Jelen nyilatkozat útján kérem a Fióktelepet, hogy a fent nevezett pénzeszközeimet és pénzügyi 

eszközeimet a számla lejáratakor 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 2017. 

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. 

Tudomásul veszem, hogy az Szja tv. 67/B. § (10a) bekezdése alapján kizárólag abban az esetben 

dönthetek arról, hogy a befektetésemnek csak egy részét tartom a lekötési nyilvántartásban, 

amennyiben a tartós befektetési számlán befizetésnek minősülő összeg a 25 ezer forintot eléri. 

Amennyiben e feltétel nem teljesül, a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe jogosult a tartós 

befektetési számla részkivéttel történő újrakötésére vonatkozó nyilatkozatomat érvénytelennek 

tekinteni, az érintett pénzeszközöket, pénzügyi eszközöket pedig újrakötés nélkül a normál 
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számlámra átvezetni és/vagy az esetlegesen újrakötött tartós befektetési számlámat bármikor 

bezárni, illetve a tartós befektetési számlaszerződést megszüntetni. 

Tudomásul veszem továbbá és ezúton kifejezetten jóvá is hagyom, hogy a részkivéttel érintett 

pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket az újrakötés elszámolása érdekében, az elszámolás 

megtörténtéig a Fióktelep elkülönítetten kezelje, így azok felett kizárólag akkor leszek jogosult 

rendelkezni, amennyiben új TBSZ részkivét nyilatkozatot teszek. Amennyiben a TBSZ részkivét 

nyilatkozat megtételét követően a részkivéttel érintett pénzeszközök, illetve pénzügyi eszközök 

egyenlegét érintő csökkenés következik be, a Fióktelep a részkivétet a pénzeszközök, illetve 

pénzügyi eszközök ténylegesen rendelkezésre álló része erejéig teljesíti. 

Tudomásul veszem, hogy ugyanazon számla vonatkozásában tett több TBSZ részkivét 

nyilatkozat közül a Fióktelep az időben legkésőbbi nyilatkozatot tekinti érvényesnek és 

hatályosnak, melynek aláírásával az általam korábban megtett TBSZ részkivét nyilatkozat 

automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti. 

Elfogadom, hogy ezen nyilatkozat megtételéről és lekötési nyilvántartásból kivont pénzügyi 
eszközökről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe adatot szolgáltat az Adóhatóság felé.  
 

 

Budapest, ..…… év …………………. hó …..… nap  
 
 
 
  

 
…………………………………. 

ügyfél aláírása 

  


