KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK BEJELENTÉSÉRE
amely létrejött egyrészről
a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;
cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),
másrészről
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
számla szám:
adószám:
mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél),

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

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételek szerint:
Preambulum
A Felek előzményként és mint jelen Szerződés megkötésének előfeltételeként rögzítik, hogy az Ügyfél
normál ügyfélszámla és értékpapírszámla vezetésére irányuló Alapmegállapodást kötött a Fiókteleppel
(számlaszám:……………….).

1.

A szerződés tárgya, általános rendelkezések

1.1.

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárról szóló 648/2012/EU rendelet (a továbbiakban: EMIR rendelet), az EMIR rendeletnek
a kereskedési adattáraknak bejelentendő minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai
standardok tekintetében történő kiegészítésről szóló 148/2013/EU rendelet és az EMIR
rendelet végrehajtási technikai standardok meghatározásáról szóló 1247/2012/EU rendelet (a
továbbiakban együtt: EMIR rendeletek) értelmében a jogi személy ügyfelek – ideértve a jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságokat is – kötelesek lejelenteni a származékos ügyleteiket a
kereskedési adattárak felé.

1.2.

Jelen szerződés megkötésével, az Ügyfél megbízza a Fióktelepet, hogy a kötelező érvényű
európai uniós szabályozásnak való megfelelés érdekében, az EMIR rendeletekben
meghatározott jelentéstételi kötelezettségének az Ügyfél nevében eleget tegyen.

1.3.

Ügyfél kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy az EMIR rendeletek értelmében köteles a
rendeletekben meghatározott adattartalommal és gyakorisággal jelentést küldeni az illetékes
kereskedési adattár felé a 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. szakaszának 4-10. pontjában
felsorolt, és a 1287/2006/EK rendelet 38. és 39. cikke szerint végrehajtott pénzügyi eszközökre
irányuló tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyleteiről (a továbbiakban: származtatott
ügyletek).

1.4.

Ügyfél kijelenti tovább, hogy ismeri a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének szabályait,
elmaradásának következményeit, és tudatában van annak, hogy a jelentéstételi kötelezettség
kizárólag őt terheli.

1.5.

Ügyfél kijelenti, hogy ismeri az adatszolgáltatás célját, és tudomása van arról, hogy az adatok
továbbítására felügyeleti célból kerül sor, valamint hogy az adatokat az illetékes felügyeleti
hatóságok tudomására hozzák.
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1.6.

Ügyfél, az EMIR rendeletekben foglalt lehetőséggel élve, jelen megbízás útján meghatalmazza a
Fióktelepet, hogy a fent említett jelentéstételi kötelezettségének helyette és nevében eleget
tegyen. Fióktelep a megbízást elfogadja.

1.7.

Ügyfél jelen megbízása kiterjed arra, hogy a Fióktelep a jelenéstételi kötelezettségét jelen
megállapodás aláírásának napjától folyamatosan, valamint az EMIR rendeletek értelmében 2012.
augusztus 16. napja és 2014. február 12. napja közötti időszakra visszamenőleges hatállyal is
teljesítse.

1.8.

Ügyfél megbízza továbbá a Fióktelepet, hogy a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges Jogi Személy Azonosító kódot (Legal Entity Identifier) (a továbbiakban: LEI kód) –
amennyiben azzal a jelen szerződés aláírásakor nem rendelkezik – helyette és nevében igényelje.

1.9.

Ügyfél vállalja, hogy a LEI kód igénylésével kapcsolatos költségeket a Fióktelepnek megtéríti.

1.10.

Ügyfél vállalja továbbá, hogy amennyiben rendelkezik LEI kóddal, úgy azt a Fiókteleppel jelen
szerződés aláírásakor vagy a számlanyitási eljárás során közli.

1.11.

Ügyfél elfogadja, hogy a LEI kód közlése vagy igénylése jelen megbízási szerződés Fióktelep
részéről történő aláírásának kötelező előfeltétele.

2.

Jelentés

2.1.

Fióktelep a megbízás elfogadásával vállalja, hogy az Ügyfél jelentéstételi kötelezettségét az
EMIR rendeletekben meghatározott adattartalommal és határidőn belül az Ügyfél nevében
teljesíti.

2.2.

Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fióktelep jogosult önállóan kiválasztani azon
adattárakat, amelyek felé az ügyfél jelentéstételi kötelezettségét teljesíti. Az érintett adattárak
listáját, valamint a listában bekövetkezet változásokat a Fióktelep a hivatalos közzétételi helyein
Hirdetmény útján közzéteszi.

2.3.

Ügyfél vállalja, hogy a jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges adatokat
hiánytalanul a Fióktelep rendelkezésére bocsátja, továbbá az adatokban bekövetkezett
változásokról a Fióktelepet haladéktalanul tájékoztatja.

2.4.

Fióktelep nem vállal felelősséget a hibás, hiányos vagy elkésett adatszolgáltatás, illetve az
adatátviteli hiba következtében nem megfelelő vagy elmaradt jelentésért.

2.5.

Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fióktelep kizárólag a nála vezetett ügyfélszámlákon
végrehajtott ügyletekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettséget vállalja át, az Ügyfél más
szolgáltatónál vezetett számláján teljesített tranzakciók jelentése az Ügyfél feladata és
felelőssége.

2.6.

Ügyfél hozzájárul, hogy a Fióktelep a megbízás teljesítése során, a jelentéstételi kötelezettség
teljesítése érdekében a KBC Securities NV, a KELER Zrt., illetve más harmadik személyek
közreműködését igénybe vegye.

3.

A Fióktelep által az Ügyfélnek felszámított díjak és költségek

3.1.

Fióktelep a jelentéstételi kötelezettség átvállalásáért és teljesítéséért, valamint a LEI kód
igényléséért a Kondíciós Listájában meghatározott díjat számít fel.

3.2.

Az Ügyfél elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
esetekben, az Ügyfél jelentéstételi kötelezettségével, illetve a LEI kód igénylésével kapcsolatosan
a mindenkori hatályos a Fióktelep Kondíciós Listájában meghatározott mértékű díjakat és
költségeket megfizeti.

3.3.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő, a
Fióktelep Kondíciós Listájában meghatározott mértékű díjakra és költségekre a Fióktelepnél
vezetett normál számláján fedezetet biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy ezen díjakkal és
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költségekkel a Fióktelep megterhelje az Ügyfélnek a Fióktelepnél vezetett normál számláját.
Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, amennyiben a Fióktelepnél vezetett értékpapírszámlával
rendelkezik, a számláján nyilvántartott dematerializált tőzsdei értékpapírok értékesítésével a
Fióktelep jogosult kielégíteni az Ügyféllel szemben fennálló követéléseit, amelynek végrehajtási
rendjét a Fióktelep és az Ügyfél között létrejött szerződéses jogviszony keretében az
Alapmegállapodás szabályozza.
4.

Alkalmazandó jog

4.1.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Alapmegállapodás, a Fióktelep
Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), továbbá a hatályos magyar és európai uniós
jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a jelen megállapodásban hivatkozott EMIR
rendeletek, a Tpt., a Bszt., valamint a Ptk rendelkezései az irányadóak.

4.2.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés és az annak keretében kifejtendő
tevékenység jogszabályi, hatósági, felügyeleti előírás, továbbá tőzsdei és elszámolóházi
rendelkezések által szabályozott. A Felek tudomásul veszik, hogy a megjelölt szabályozási
eszközök bármely változása a jelen szerződés módosítása nélkül is kihat annak rendelkezéseire.

5.

Vegyes rendelkezések

5.1.

Az Ügyfél jelen Megbízás aláírásával elismeri, hogy az EMIR rendeleteket megértette és az
abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.2.

Jelen Szerződés a Felek általi elfogadás napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre.

5.3.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződések elektronikus felületen történő megkötéséhez
elengedhetetlen, hogy az Alapmegállapodásban foglalt elektronikus kereskedési feltételeket is
önmagára nézve kötelezőnek ismerje el, illetve, hogy rendelkezzen a szükséges technikai
feltételekkel és a Fióktelep által részére adott felhasználói névvel és jelszóval.

A jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag fogadják el.
Kelt: Budapest,

........................................................
Ügyfél

........................................................
Fióktelep
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