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STANDARD GLOBAL MARKETS FRAMEWORK AGREEMENT /  

STANDARD GLOBAL MARKETS KERETSZERZŐDÉS 
 

concluded by and between: 

[Natural persons] 

[Full Name] (name at birth: [•]; place and date 

of birth: [•]; mother’s maiden name: [•]; 

nationality [•]; domicile: [•]; identification 

document type and number: [•]; place of 

residence in Hungary in the case of non-

residents: [•]) (hereinafter: Business Partner), 

 

[For business associations] 

[Full Name] (short company name: [•]; 

registered office: [•]; company tax number: [•]; 

company registration number: [•]) 

(hereinafter: Business Partner), 

 

[Municipalities, other organisations] 

[Full Name] (registered office: [•]; tax 

number: [•]; register identification number / 

registry number: [•]) (hereinafter: Business 

Partner), 

 

[Self-employed, Licenced Primary Small Scale 

Agricultural Producers] 

[Full Name] (registered office: [•]; tax 

number: [•]; self-employed card: [•]) 

(hereinafter: Business Partner), 

amely létrejött egyrészről: 

[Természetes személyek esetén] 

Teljes Név (születési név: [•]; születési hely, 

idő: [•]; anyja neve: [•]; állampolgárság: [•]; 

lakcím: [•]; azonosító okmány típusa, száma: 

[•] [•]; külföldi személy esetén magyarországi 

tartózkodási helye: [•]) (továbbiakban: 

Üzletfél), 

 

[Gazdasági társaságok esetén] 

a [Teljes Név] (rövid cégnév: [•]; székhely: 

[•]; adószám: [•]; cégjegyzékszám: [•]) (a 

továbbiakban: Üzletfél), 

 

[Önkormányzatok, egyéb szervezetek esetén] 

a [Teljes Név] (székhely: [•]; adószám: [•]; 

törzskönyvi azonosító szám / nyilvántartási 

szám: [•]) (a továbbiakban: Üzletfél), 

 

[Egyéni vállalkozók, őstermelők esetén] 

a [Teljes Név] (székhely: [•]; adószám: [•]; 

egyéni vállalkozói / őstermelői igazolvány 

száma: [•]) (a továbbiakban: Üzletfél), 

and 

OTP Bank Nyrt. (registered office: H-1051 

Budapest, Nádor u. 16, tax number: 10537914-

4-44, registered by the Court of Registration of 

the Metropolitan Court of Justice under No. 

01-10-041585, contact: the Markets 

Department located at H-1131 Budapest, 

Babér u. 9, hereinafter: OTP Bank Nyrt.) 

(jointly referred to as: Parties, or either of the 

two as: Party) under the following terms and 

conditions: 

másrészről: 

az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 

Budapest, Nádor u. 16.; adószám: 10537914-

4-44; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék 

Cégbíróságnál 01-10-041585 számon; 

kapcsolattartó a Markets Főosztály: 1131 

Budapest, Babér u. 9.; továbbiakban: OTP 

Bank Nyrt.) 

(együttesen: Felek, illetve bármelyik: Fél) 

között az alábbi feltételekkel: 

 

Purpose and Nature of the Framework 

Agreement, General Provisions 

A Keretszerződés megkötésének célja, 

jellege, általános rendelkezések 

1. The purpose of this Framework 

Agreement is to determine the general 

terms and conditions of the Individual 

Transactions for Global Markets 

services between the Parties, thereby 

allowing for the Parties to agree upon the 

conclusion of Individual Transactions 

exclusively on the terms and conditions 

of Global Markets services that may 

vary according to the Sales Terms and 

1. A Keretszerződés megkötésének célja 

az, hogy meghatározza a Felek közötti 

Global Markets szolgáltatásokra 

vonatkozó Egyedi Ügyletek általános 

feltételeit, ezáltal lehetővé téve azt, hogy 

az Egyedi Ügyletek megkötésekor 

kizárólag a Global Markets 

szolgáltatásokra vonatkozó, az OTP 

Bank Nyrt. Global Markets 

Igazgatóságának Értékesítési 



 

Conditions of OTP Bank Nyrt.'s Global 

Markets Directorate (hereinafter: 

T&Cs). 

Üzletszabályzata (a továbbiakban: 

Üzletszabályzat) szerinti változó 

feltételekben legyen szükséges a 

Feleknek megállapodniuk. 

 

2. The Parties refer to Global Markets 

services as the legal transactions listed in 

the Special Provisions and Annex D of 

the T&Cs. Parties agree that this 

Framework Agreement shall not 

generate any obligation for non of the 

Parties in respect of conclusion of any 

Individual Transaction. OTP Bank Nyrt. 

reserve the right to refuse to enter into an 

Individual Transaction at any time and 

without justification. 

2. A Felek Global Markets szolgáltatások 

alatt azokat a jogügyleteket értik, 

amelyek az Üzletszabályzat Különös 

Részében, valamint D. mellékletében 

felsorolásra kerülnek. Felek 

megállapodnak abban, hogy a 

Keretszerződés egyik Fél számára sem 

keletkeztet kötelezettséget Egyedi 

Ügylet megkötésére, az OTP Bank Nyrt. 

bármikor, indokolás nélkül jogosult 

megtagadni az ügyletkötést. 

 

[The following paragraph (No. 3) is 

applicable to Business Partners qualifying as 

natural persons.] 

[A következő bekezdés (3. pont) természetes 

személynek minősülő Üzletfelek esetén kerül 

alkalmazásra.] 

3. By signing this Framework Agreement, 

the Business Partner qualifying as a 

natural person is entitled to conclude 

Individual Transactions with regard to 

any Global Markets service available to 

natural persons as listed in the effective 

Annex D to the T&Cs. 

3. A természetes személynek minősülő 

Üzletfél jelen Keretszerződés aláírásával 

minden, az Üzletszabályzat mindenkor 

hatályos D. mellékletében feltüntetett, 

természetes személyek számára 

választható Global Markets szolgáltatás 

vonatkozásában Egyedi Ügylet kötésére 

jogosult. 

 

4. The full set of conditions applicable to 

Individual Transactions for Global 

Markets services jointly consists of  

(a) the agreement concluded between 

the Parties via the Transaction 

Channel and the confirmation 

issued by OTP Bank Nyrt. on the 

basis thereof,  

(b) any contracts concluded between 

the Parties on the Collateral 

specified in the T&Cs,  

(c) the Framework Agreement, and  

(d) the effective T&Cs (and the 

business regulations, annexes and 

announcements specified therein). 

4. A Global Markets szolgáltatásokra 

vonatkozó Egyedi Ügylet teljes 

feltételrendszerét  

(a) a Felek között az Ügyletkötési 

Csatornán létrejött megállapodás 

és az az alapján az OTP Bank 

Nyrt. által kiállított visszaigazolás, 

(b) a Felek között az 

Üzletszabályzatban meghatározott 

Biztosítékokra vonatkozóan 

létrejött esetleges szerződések, 

(c) a Keretszerződés, és 

(d) a mindenkor hatályos 

Üzletszabályzat (és az abban 

megjelölt üzletszabályzatok, 

mellékletek és hirdetmények)  

együttesen képezik. 

 

Investor Protection Rules Befektető-védelemmel kapcsolatos 

szabályok 

5. Parties declare that OTP Bank Nyrt. 

have performed the rating of the 

Business Partner and informed the 

Business Partner of it according to the 

5. Felek tényként rögzítik, hogy az OTP 

Bank Nyrt. az Üzletfél minősítését 

elvégezte, és arról az Üzletfelet a 

befektetési vállalkozásokról és az 



 

provisions of Act CXXXVIII of 2007 on 

Investment Firms and Commodity 

Dealers, and on the Regulations 

Governing their Activities (hereinafter: 

Investment Firms Act). 

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

általuk végezhető tevékenységek 

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: „Bszt.”) 

rendelkezéseivel összhangban 

tájékoztatta. 

 

[The following paragraph (No. 6) is 

applicable to clients classified as retail client 

provided that OTP Bank Nyrt. render no 

investment advisory services to the Business 

Partner.] 

[A következő bekezdés (6. pont) lakossági 

ügyfélminősítés esetén kerül alkalmazásra, 

amennyiben az Üzletfél részére az OTP Bank 

Nyrt. befektetési tanácsadás szolgáltatást nem 

nyújt.] 

6. Since OTP Bank Nyrt. render no 

investment advisory services regarding 

the Individual Transaction to the 

Business Partner, and the Business 

Partner is classified under the 

Investment Firms Act as a retail client,  

(a) in view of the fact that the Global 

Markets services falling within the 

scope of the Investment Firms Act 

refer to complex financial 

instruments and/or are of a 

proprietary nature, except for 

certain Stock Exchange Spot 

transactions, prior to signing the 

Framework Agreement, OTP 

Bank Nyrt. wish, based on the 

declaration provided by the 

Business Partner, to perform the 

suitability test, the completion of 

which is not mandatory for the 

Business Partner, but OTP Bank 

Nyrt. highly recommend it. The 

Business Partner shall be 

responsible for incomplete, 

obsolete or false data in the 

declaration used as basis for the 

appropriateness test;  

(b) the Business Partner shall 

immediately notify OTP Bank 

Nyrt. in writing of any changes in 

the information contained in the 

declaration serving as the basis of 

the test and shall understand that, 

unless informed of the contrary, 

OTP Bank Nyrt. consider as 

governing the appropriateness test 

with the most recent data — 

expressly including also the 

Business Partner’s denial of 

completion — and shall perform 

examination of appropriateness 

6. Mivel az OTP Bank Nyrt. az adott 

Egyedi Ügylet vonatkozásában 

befektetési tanácsadás szolgáltatást az 

Üzletfél részére nem nyújt és az Üzletfél 

a Bszt. szerinti lakossági ügyfél 

minősítéssel rendelkezik, így   

(a) a Bszt. hatálya alá tartozó Global 

Markets szolgáltatások – kivéve 

egyes Tőzsdei Azonnali 

Ügyleteket – komplex pénzügyi 

eszközökre vonatkozó és/vagy 

saját számlás jellegére tekintettel a 

Keretszerződés aláírása előtt az 

OTP Bank Nyrt. – az Üzletfél által 

rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozat alapján – el kívánja 

végezni a Bszt. szerinti 

megfelelési tesztet, amelynek 

kitöltésére az Üzletfél nem 

köteles, de az OTP Bank Nyrt. 

fokozottan ajánlja azt. A 

megfelelési teszt alapjául szolgáló 

nyilatkozatban foglalt nem teljes 

körű, nem aktuális vagy a 

valósággal nem egyező 

adatszolgáltatásért fennálló 

felelősség az Üzletfelet terheli; 

(b) a teszt alapjául szolgáló 

nyilatkozatban foglalt 

változásokról az OTP Bank Nyrt.-

t haladéktalanul írásban értesíti és 

tudomásul veszi, hogy ellenkező 

információnak az OTP Bank Nyrt. 

tudomására jutásáig az OTP Bank 

Nyrt. a tudomására jutott legutolsó 

információk szerinti megfelelési 

tesztet – kifejezetten ideértve a 

megfelelési teszt kitöltésének 

Üzletfél általi megtagadását is – 

tekinti irányadónak, és ez alapján 

végzi el a megfelelési vizsgálatot 



 

accordingly before the conclusion 

of Individual Transactions;  

(c) the Investment Services Business 

Regulation contain the additional 

rules pertaining to the 

appropriateness test, which the 

Business Partner expressly 

acknowledges having thoroughly 

familiarised themselves with. 

az egyes Egyedi Ügyletek 

megkötése előtt; 

(c) a megfelelési tesztre vonatkozó 

további szabályokat a Befektetési 

Szolgáltatási Üzletági 

Üzletszabályzat tartalmazza, 

amely szabályok megismerését 

kifejezetten elismeri. 

[The following paragraph (No. 7) is 

applicable when OTP Bank Nyrt. render 

investment advisory services to the Business 

Partner.] 

[A következő bekezdés (7. pont) akkor kerül 

alkalmazásra, amennyiben az Üzletfél részére 

az OTP Bank Nyrt. befektetési tanácsadás 

szolgáltatást nyújt.] 

7. As OTP Bank Nyrt. provide investment 

advisory services to the Business Partner 

in relation to a given Individual 

Transaction,  

 

(Suitability test)  

(a) prior to the signing the Framework 

Agreement, OTP Bank Nyrt. — 

based on the declaration provided 

by the Business Partner — 

perform the suitability test 

according to the Investment Firms 

Act, which the Business Partner is 

required to complete; failure to do 

so shall result in OTP Bank Nyrt.’s 

refusal to provide investment 

advisory services. The Business 

Partner shall be responsible for 

incomplete, obsolete or false data 

contained in the declaration 

serving as the basis of the 

suitability test;  

(b) the Business Partner shall 

immediately notify OTP Bank 

Nyrt. in writing of any changes in 

the information contained in the 

declaration serving as the basis of 

the test and shall understand that, 

unless informed of the contrary, 

OTP Bank Nyrt. consider as 

governing the suitability test with 

the most recent data, and shall 

perform examination of suitability 

accordingly before the conclusion 

of Individual Transactions;  

(c) the Investment Services 

Business Regulation contains 

additional rules pertaining to 

the suitability test, which the 

Business Partner expressly 

7. Mivel az OTP Bank Nyrt. az adott 

Egyedi Ügylet vonatkozásában 

befektetési tanácsadás szolgáltatást 

nyújt az Üzletfél részére, így 

 

(Alkalmassági vizsgálat)  

(a) a Keretszerződés aláírása előtt az 

OTP Bank Nyrt. – az Üzletfél által 

rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozat alapján – elvégzi a 

Bszt. szerinti alkalmassági tesztet, 

amelynek kitöltésére az Üzletfél 

köteles, ennek hiányában az OTP 

Bank Nyrt. befektetési tanácsadás 

szolgáltatást az Üzletfélnek nem 

nyújt. Az alkalmassági teszt 

alapjául szolgáló nyilatkozatban 

foglalt nem teljes körű, nem 

aktuális vagy a valósággal nem 

egyező adatszolgáltatásért 

fennálló felelősség az Üzletfelet 

terheli; 

(b) a teszt alapjául szolgáló 

nyilatkozatban foglalt 

változásokról az OTP Bank Nyrt.-

t haladéktalanul írásban értesíti és 

tudomásul veszi, hogy ellenkező 

információnak az OTP Bank Nyrt. 

tudomására jutásáig az OTP Bank 

Nyrt. a tudomására jutott legutolsó 

információk szerinti alkalmassági 

tesztet tekinti irányadónak, és ez 

alapján végzi el az alkalmassági 

vizsgálatot az egyes Egyedi 

Ügyletek megkötése előtt; 

(c) az alkalmassági tesztre 

vonatkozó további szabályokat a 

Befektetési Szolgáltatási 

Üzletági Üzletszabályzat 

tartalmazza, amely szabályok 



 

acknowledges having 

thoroughly familiarised 

themselves with.  

 

(Suitability report)  

(d) In respect of the transaction 

recommended in the personalised 

recommendation provided within 

the framework of the investment 

advisory service, OTP Bank Nyrt. 

must prepare a personalised 

suitability report. The suitability 

report contains the reasons why 

OTP Bank Nyrt. deem the 

respective transaction suitable for 

the Business Partner's objectives 

and preferences, as well as the 

information provided by the 

Business Partner or available to 

OTP Bank Nyrt.  

(e) According to the principal rule, 

OTP Bank Nyrt. must provide the 

suitability report prior to 

concluding the deal; however, if 

the personalised quote is provided 

using a means of distance 

communication that does not 

permit the prior delivery of the 

suitability report, OTP Bank Nyrt. 

may also provide it directly after 

concluding the Individual 

Transaction on a durable medium, 

subject to the Business Partner's 

consent.  

(f) Even when the Business Partner 

gives ther prior consent to point e), 

in the case of the personalised 

quote for a specific Individual 

Transaction the Business Partner 

has the option to ask for the 

postponement of the deal 

conclusion so that OTP Bank Nyrt. 

can provide it with the suitability 

report and the Business Partner 

can receive it. In this case it should 

be borne in mind and considered in 

advance that due to the change in 

the given market circumstances 

and in the price/exchange rate of 

the respective financial 

instruments, upon concluding the 

Individual Transaction later it may 

happen that the governing and 

megismerését az Üzletfél 

kifejezetten elismeri. 

 

 

(Alkalmassági jelentés) 

(d) A befektetési tanácsadás 

keretében adott személyre szóló 

ajánlásban megjelölt ajánlott 

ügylet tekintetében az OTP Bank 

Nyrt.-nek ún. alkalmassági 

jelentést kell készítenie személyre 

szólóan. Az alkalmassági jelentés 

tartalmazza, hogy OTP Bank Nyrt. 

milyen indokok alapján tekinti az 

adott ügyletet alkalmasnak az 

Üzletfél céljaira és igényeire, 

továbbá az Üzletfél által megadott, 

illetve az OTP Bank Nyrt. 

rendelkezésére álló információkra 

figyelemmel.  

(e) Az alkalmassági jelentést 

főszabály szerint az ügyletkötést 

megelőzően kell az OTP Bank 

Nyrt.-nek megadnia, azonban ha 

személyre szóló ajánlat 

megadására olyan a távközlési 

eszközön keresztül kerül sor, mely 

nem teszi lehetővé az alkalmassági 

jelentés előzetes átadását, a 

jelentést az OTP Bank Nyrt. 

közvetlenül az Egyedi Ügylet 

megkötését követően is 

megadhatja tartós adathordozón az 

Üzletfél beleegyezésével.  

(f) Az Üzletfél e) ponthoz való 

előzetes hozzájárulása esetében is 

biztosított a konkrét Egyedi 

Ügylet, személyre szóló ajánlat 

esetében, hogy választási 

lehetőségként az Üzletfél kérje az 

ügyletkötés elhalasztását annak 

érdekében, hogy az alkalmassági 

jelentést részére OTP Bank Nyrt. 

rendelkezésre bocsássa és átvegye. 

Ebben az esetben szükséges 

előzetesen figyelembe venni és 

mérlegelni, hogy az adott piaci 

körülmények és érintett pénzügyi 

eszközök árának/árfolyamának 

változása miatt az Egyedi Ügylet 

későbbi megkötésekor már 

felmerülhet, hogy esetlegesen 



 

available price/exchange rate will 

be already different.  

(g) Being aware of the possibility to 

receive the suitability report in 

advance and postpone the 

Individual Transaction, the 

Business Partner gives their 

express consent – upon 

providing investment advisory 

service via means of distance 

communication – to OTP Bank 

Nyrt's sending the suitability 

report to the Business Partner 

on a durable medium and only 

directly after, without undue 

delay, having concluded the 

transaction or agreement being 

the subject of the investment 

advice. This declaration is valid 

for the event when the Business 

Partner provides the order for 

the purchase or sale of the 

financial instrument via means 

of distance communication – 

namely, orally via a recorded 

phone call or electronically in 

written form through means of 

distance communication – which 

does not permit OTP Bank Nyrt. 

to deliver the suitability report 

in advance. Upon providing this 

declaration, the Business 

Partner has duly considered the 

circumstance that otherwise the 

Business Partner has the option 

to postpone the order and the 

transaction until the receipt of 

the suitability report. 

eltérő ár/árfolyam lesz irányadó és 

elérhető. 

(g) Az alkalmassági jelentés előzetes 

megküldésének és az Egyedi 

Ügylet elhalasztására vonatkozó 

lehetősége ismeretében az 

Üzletfél kifejezett beleegyezését 

adja ahhoz, hogy a távközlési 

eszköz igénybevételével történő 

befektetési tanácsadás nyújtása 

esetén az OTP Bank Nyrt. az 

Üzletfél részére az alkalmassági 

jelentést tartós adathordozón és 

csak közvetlenül azt követően, 

indokolatlan késedelem nélkül 

küldje meg, ha a befektetési 

tanácsadással érintett ügylet, 

megállapodás megkötésre 

került. E nyilatkozat arra az 

esetre érvényes, ha a pénzügyi 

eszköz vételére vagy eladására 

vonatkozó megbízást az Üzletfél 

távközlési eszköz 

igénybevételével adja meg – így 

szóban, rögzített telefonhívás 

keretében, vagy távközlési 

eszközön írásban, elektronikus 

úton - amely az OTP Bank 

Nyrt.-nél nem teszi lehetővé az 

alkalmassági jelentés előzetes 

átadását. E nyilatkozat 

megadásakor az Üzletfél 

figyelembe vette azt a 

körülményt, hogy egyébként 

lehetősége nyílik arra, hogy a 

megbízást, ügyletkötést az 

alkalmassági jelentés 

kézhezvételéig el is halassza. 

8. The Business Partner hereby  

 

(Declarations related to information)  

(a) declares to have been provided by 

OTP Bank Nyrt. in due course 

with comprehensive prior 

information as per the Investment 

Firms Act;  

(b) expressly consents to OTP Bank 

Nyrt. performing their prior 

and other information 

obligations, as determined in the 

Investment Firms Act and other 

legislation, through 

communication published on 

8. Az Üzletfél kijelenti, hogy  

 

(Tájékoztatással kapcsolatos nyilatkozatok) 

(a) részére az OTP Bank Nyrt. a Bszt.-

ben meghatározott előzetes 

tájékoztatást maradéktalanul, 

megfelelő időben és teljes körűen 

megadta; 

(b) kifejezetten hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. 

a Bszt. és az egyéb jogszabályok 

által előírt előzetes, valamint 

egyéb tájékoztatást részére 

honlapján közzétett vagy 



 

their website or sent 

electronically;  

(c) declares having regular access to 

the Internet (which is confirmed 

by the circumstance that the 

Business Partner has indicated 

their e-mail address as their 

communication channel) and 

acknowledges that the declaration 

included in this clause does not 

restrict the right of OTP Bank 

Nyrt. to continue releasing certain 

information by post, by way of 

notices or in any other manner as 

determined in the T&Cs, and it 

does not mean that, when the 

T&Cs stipulate a non-electronic 

format or method of conclusion 

for an agreement or unilateral 

representation (for example 

personal appearance in the branch 

office or a document signed 

mutually by both Parties, etc.), the 

Business Partner is not under 

obligation to fulfil these 

requirements.  

 

 

(d) declares having been informed by 

OTP Bank Nyrt. electronically of 

the address of the website 

mentioned in point b) and 

indicated on which part of the 

website the relevant information 

can be found (www.otpbank.hu – 

Securities and Global Markets 

menu items).  

(e) declares having been informed by 

OTP Bank Nyrt. that OTP Bank 

Nyrt. have the right to send the 

notices and information to the 

Business Partner not only on 

paper, but also on other durable 

medium (e.g. e-mail) subject to the 

Business Partner's consent, if this 

is acceptable for the Business 

Partner in the knowledge that the 

Business Partner may also opt for 

paper-based information.  

 

(f) The Business Partner expressly 

consents to OTP Bank Nyrt's 

providing the Business Partner 

elektronikus úton megküldött 

értesítések útján teljesítse;  

(c) rendszeres internet hozzáféréssel 

rendelkezik (amelyet igazol az a 

körülmény, hogy az Üzletfél 

megjelölte az e-mail címét mint 

kommunikációs csatornáját) azzal, 

hogy Üzletfél tudomásul veszi, 

hogy a jelen pontban foglalt 

nyilatkozat nem korlátozza az 

OTP Bank Nyrt. arra vonatkozó 

jogát, miszerint bizonyos 

tájékoztatásokat továbbra is postai 

úton, hirdetmény útján, vagy 

egyéb az Üzletszabályzatban 

meghatározott módon hozzon a 

tudomására, illetve nem jelenti azt, 

hogy amennyiben az 

Üzletszabályzat egy szerződés 

vagy egyoldalú jognyilatkozat 

formájára vagy megkötésére az 

elektronikus úttól eltérő 

rendelkezéseket ír elő (például 

személyes megjelenés a fiókban 

vagy Felek által kölcsönös 

aláírással ellátott okirat, stb.), 

akkor ezeknek az Üzletfélnek ne 

kellene eleget tennie.  

(d) az OTP Bank Nyrt. őt elektronikus 

úton értesítette a b) pontjában 

hivatkozott honlap címéről, és 

megjelölte, hogy a vonatkozó 

információk pontosan a honlap 

mely részén érhetőek el 

(www.otpbank.hu – Értékpapír és 

Global Markets menüpontok). 

 

(e) az OTP Bank Nyrt. tájékoztatta az 

Üzletfelet arról, hogy az OTP 

Bank Nyrt. jogosult arra, hogy az 

Üzletfélnek küldött 

tájékoztatásokat ne csak papír 

alapon, hanem ún. egyéb tartós 

adathordozón (pl. e-mail) küldje 

meg az Üzletfél részére az Üzletfél 

hozzájárulása esetén, amennyiben 

az Üzletfélnek ez megfelelő, 

tudva, hogy lehetősége nyílik a 

papír alapú tájékoztatás 

választására is.  

(f) Az Üzletfél kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy az OTP 

Bank Nyrt. az Üzletfélnek 

http://www.otpbank.hu/


 

with the information addressed 

thereto on other durable 

medium, particularly in 

electronic form to the e-mail 

address specified by the 

Business Partner or orally via a 

recorded phone call, 

acknowledging the possibility of 

receiving the information on 

paper as well.  

 

[The following paragraphs related to the Key 

Information Documents are applicable to 

clients classified as retail clients.]  

 

(Subsequent sending of Key Information 

Documents)  

(g) OTP Bank Nyrt. informed the 

Business Partner that if it is not 

possible to provide the Business 

Partner with the Key Information 

Document during the connection 

established through means of 

distance communication – orally 

via a recorded phone call or 

electronically – the Business 

Partner may give their prior 

consent to OTP Bank Nyrt's 

forwarding the Key Information 

Document to the Business Partner 

after the conclusion of the 

Individual Transaction instead of - 

in order to receive the Key 

Information Documents prior to 

concluding the deal - delaying the 

conclusion of the Individual 

Transaction .  

 

 

(h) The Business Partner expressly 

consents to OTP Bank Nyrt's 

forwarding the Key Information 

Documents (KID) to the 

Business Partner only after 

concluding the Individual 

Transaction, if the order is 

submitted via means of distance 

communication (orally via a 

recorded phone call or 

electronically) and therefore the 

delivery of the document is not 

feasible, also considering the 

circumstance that otherwise the 

címzett tájékoztatásokat más 

tartós adathordozón, így 

különösen elektronikus úton, az 

Üzletfél által megadott e-mail 

címre vagy szóban, rögzített 

telefonhívás keretében adja meg 

az Üzletfél számára, tudomásul 

véve azt a lehetőséget, hogy a 

tájékoztatást papír alapon is 

megkaphatja.  

 

[A következő, Kiemelt Információkat 

tartalmazó Dokumentumra vonatkozó 

bekezdések lakossági ügyfélminősítés esetén 

kerülnek alkalmazásra.] 

(Kiemelt Információkat tartalmazó 

Dokumentum utólagos megküldése) 

(g) Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatta 

arról az Üzletfelet, hogy abban az 

esetben, ha a távközlési eszköz 

útján - így szóban hangrögzített 

telefonon keresztül vagy 

elektronikus úton -  biztosított 

kapcsolat során a Kiemelt 

Információkat tartalmazó 

Dokumentum rendelkezésre 

bocsátása nem lehetséges, az 

Üzletfél előzetesen hozzájárulhat 

ahhoz, hogy a Kiemelt 

Információkat tartalmazó 

Dokumentumot a részére az OTP 

Bank Nyrt. az Egyedi Ügylet 

megkötését követően továbbítsa,  

ahelyett, hogy az Üzletfél az 

Egyedi Ügyletet késleltetné annak 

érdekében, hogy a Kiemelt 

Információkat tartalmazó 

Dokumentumokat az ügyletkötést 

megelőzően megkaphassa. 

(h) Az Üzletfél kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy az OTP 

Bank Nyrt. az ún. Kiemelt 

Információkat tartalmazó 

Dokumentumokat (KID) csak az 

Egyedi Ügylet megkötését 

követően továbbítsa az Üzletfél 

részére, amennyiben a 

megbízásadásra távközlési 

eszközön (így szóban 

hangrögzített telefonon 

keresztül vagy elektronikus 

úton) kerül sor és ezért a 

dokumentum rendelkezésre 



 

Business Partner has the option 

to delay the order or the 

conclusion of the Individual 

Transaction with a view to OTP 

Bank Nyrt.'s providing the 

Business Partner with the Key 

Information Document (KID) 

and the Business Partner's 

receiving it.  

 

 

 

 

(i) The Business Partner declares 

that their express consent made 

in points b) and f) also govern 

the delivery of the Key 

Information Documents to the 

Business Partner. Accordingly, 

in respect of the Key 

Information Documents the 

Business Partner expressly 

consents to OTP Bank Nyrt.'s 

providing the Business Partner 

with the prior and other 

information required by the 

Investment Firms Act and other 

legislations on durable medium, 

via the website or electronically 

via e-mail notices, 

acknowledging that the Business 

Partner has the possibility to 

receive the information on paper 

as well.  

 

 

(Acceptance of foreign language documents) 

  

(j) The Business Partner expressly 

consents to OTP Bank Nyrt.'s 

delivery of the information not 

available to OTP Bank Nyrt. in 

the Hungarian language (e.g. 

KID, issuer's information, 

marketing communications, 

etc.) only in foreign language 

(the respective document in full) 

to the Business Partner.  

 

 

 

 

 

bocsátása nem lehetséges, 

figyelembe véve azt a 

körülményt is, hogy az 

Üzletfélnek egyébként 

lehetősége nyílik arra, hogy a 

megbízást, Egyedi Ügylet 

megkötését késleltesse annak 

érdekében, hogy a Kiemelt 

Információkat tartalmazó 

Dokumentumot (KID) OTP 

Bank Nyrt. a részére 

rendelkezésre bocsássa és 

átvegye. 

(i) Az Üzletfél kijelenti, hogy a b) és 

f) pontban tett kifejezett 

hozzájárulása a Kiemelt 

Információkat tartalmazó 

Dokumentumoknak az Üzletfél 

rendelkezésére bocsátására is 

irányadóak. Így kifejezetten 

hozzájárul a Kiemelt 

Információkat tartalmazó 

Dokumentumok 

vonatkozásában ahhoz, hogy 

OTP Bank Nyrt. a Bszt. és az 

egyéb jogszabályok által előírt 

előzetes, valamint egyéb 

tájékoztatást a részére tartós 

adathordozón, honlapon 

keresztül vagy elektronikus úton 

e-mail-ben megküldött értesítés 

útján teljesítse, tudomásul véve 

azt a lehetőséget, hogy a 

tájékoztatást papír alapon is 

megkaphatja. 

 

(Idegen nyelven rendelkezésre álló 

dokumentumok elfogadása) 

(j) Az Üzletfél kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy az OTP 

Bank Nyrt. azokat a 

tájékoztatásokat, amelyek nem 

érhetőek el magyar nyelven az 

OTP Bank Nyrt.-nél (pl. KID, 

kibocsátói tájékoztatás, 

marketingközlemények, stb.), 

azokat az OTP Bank Nyrt. 

rendelkezésére álló, a magyartól 

eltérő idegen nyelven (az érintett 

dokumentum teljes egészében) 

biztosítsa csak az Üzletfél 

számára. 

 



 

[The following paragraphs related to the 

Execution and Allocation Policy are 

applicable to clients classified as retail or 

professional clients.]  

 (Execution and Allocation Policy)  

(k) The Business Partner declares to 

have been provided with 

information by OTP Bank Nyrt. 

that the way of executing the 

clients' orders is described in the 

Execution and Allocation Policy. 

The Execution and Allocation 

Policy includes the trading venues 

that provide OTP Bank Nyrt. with 

the opportunity to consistently 

realise the best possible outcome 

upon the execution of the client 

orders, as well as information on 

the trading venues, the 

circumstances and factors 

assessed by OTP Bank Nyrt. upon 

selecting the trading venues.  

 

 

(l) The Business Partner declares to 

have been provided with 

information to the effect that OTP 

Bank Nyrt.'s Execution and 

Allocation Policy includes the 

option available to OTP Bank 

Nyrt. to execute the order outside 

trading venues – such as regulated 

market, MTF or OTF –, if the 

Business Partner consents to this. 

The risks and description of this 

are included in the Execution and 

Allocation Policy and in the 

T&Cs.  

(m) The Business Partner declares 

that the Business Partner has 

familiarised themselves with 

"OTP Bank Nyrt.'s Execution 

and Allocation Policy", which 

describes the way OTP Bank 

Nyrt. will execute the orders of 

their clients, acknowledges the 

content thereof, undertakes to 

monitor the potential changes 

thereto and to expressly indicate 

to OTP Bank Nyrt. the rejection 

thereof. 

  

[A következő, Végrehajtási és allokációs 

politikára vonatkozó bekezdések lakossági és 

szakmai ügyfélminősítés esetén kerülnek 

alkalmazásra.] 

(Végrehajtási és allokációs politika) 

(k) Az Üzletfél kijelenti, hogy az OTP 

Bank Nyrt. tájékoztatta arról, hogy 

a Végrehajtási és allokációs 

politikában ismerteti, hogyan 

fogja az ügyfelek megbízásait 

végrehajtani. A Végrehajtási és 

allokációs politika tartalmazza 

azokat a helyszíneket, melyek 

lehetővé teszik OTP Bank Nyrt. 

számára, hogy az 

ügyfélmegbízások végrehajtása 

során következetesen a lehető 

legjobb eredményt érje el, továbbá 

információkat a kereskedési 

helyszínekről, valamint azokról a 

körülményekről, tényezőkről, 

melyeket az OTP Bank Nyrt. 

értékel a végrehajtási helyszín 

megválasztása során. 

(l) Az Üzletfél kijelenti, hogy 

tájékoztatást kapott arról is, hogy 

az OTP Bank Nyrt. Végrehajtási 

és allokációs politikája 

tartalmazza azt a lehetőséget, hogy 

az OTP Bank Nyrt. a megbízást a 

kerekedési helyszíneken – így 

szabályozott piacon, MTF-en, 

OTF-en – kívül hajtsa végre, 

amennyiben ehhez az Üzletfél 

hozzájárul. Ennek kockázatait és 

leírását a Végrehajtási és 

allokációs politika és az 

Üzletszabályzat tartalmazza. 

(m) Az Üzletfél kijelenti, hogy 

megismerte „Az OTP Bank 

Nyrt. Végrehajtási és allokációs 

politikája” című 

dokumentumot, mely 

tartalmazza annak ismertetését, 

hogy az OTP Bank Nyrt. hogyan 

fogja végrehajtani az ügyfelei 

megbízásait és az abban 

foglaltakat elfogadja és vállalja 

az esetleges módosítások 

figyelemmel kísérését és annak 

el nem fogadásának kifejezett 

jelzését az OTP Bank Nyrt. felé.  



 

(n) The Business Partner expressly 

consents to OTP Bank Nyrt.'s 

right to execute the Business 

Partner's orders also outside 

trading venues in accordance 

with the provisions of "OTP 

Bank Nyrt.'s Execution and 

Allocation Policy". 

(n) Az Üzletfél kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy az OTP 

Bank Nyrt. a megbízásait 

kereskedési helyszínen kívül is 

végrehajthassa „Az OTP Bank 

Nyrt. Végrehajtási és allokációs 

politikájában” foglaltaknak 

megfelelően. 

[The following paragraphs (No. 9-12) are 

applicable to clients classified as retail or 

professional clients.] 

[A következő bekezdések (9-12. pontok) 

lakossági és szakmai ügyfélminősítés esetén 

kerülnek alkalmazásra.] 

Agreement for the use of passwords in the 

case of transactions concluded over the 

telephone 

A kódszó használatára vonatkozó 

megállapodás telefonon történő ügyletkötés 

esetére 

9. The Business Partner or the Business 

Partner’s Authorized Representative 

shall use the password defined by the 

Business Partner in this Framework 

Agreement when requesting quotes or 

concluding Individual Transactions. 

OTP Bank Nyrt. shall not accept any 

declarations to the contrary, that is, 

OTP Bank Nyrt. shall not accept any 

request by either the Business Partner 

or the Business Partner’s Authorized 

Representative to waive the use of 

passwords when requesting for a quote 

or concluding an Individual 

Transaction over the telephone. 

9. Az Üzletfél, vagy Meghatalmazottja az 

Ajánlat kérésekor és az Egyedi Ügylet 

megkötésekor a jelen Keretszerződésben 

az Üzletfél által meghatározott kódszót 

köteles használni. Az OTP Bank Nyrt. 

sem az Üzletféltől, sem pedig 

Meghatalmazottjától nem fogad el ezzel 

ellentétes nyilatkozatot, így sem az 

Üzletfél, sem pedig a Meghatalmazott a 

telefonon történő Ajánlat kérésekor és az 

Egyedi Ügylet megkötésekor nem 

kérheti a kódszó mellőzését. 

10. Without any further inspection, OTP 

Bank Nyrt. is entitled to deem the 

person introducing themself over the 

telephone as the Business Partner or 

the Business Partner’s Authorized 

Representative as such and to accept 

any representations made by the 

Business Partner or the Business 

Partner’s Authorized Representative as 

valid if the Business Partner or the 

Business Partner’s Authorized 

Representative introduces themself as 

such and provides the password 

registered in OTP Bank Nyrt.’s 

records, or any other data requested by 

OTP Bank Nyrt. kept in their records. 

10. Az OTP Bank Nyrt. jogosult minden 

további vizsgálat nélkül az Üzletfélnek, 

illetve Meghatalmazottjának tekintetni 

azt a személyt és az általa tett 

nyilatkozatot az Üzletféltől származó 

érvényes jognyilatkozatának tekinteni, 

ha az Üzletfél, illetve Meghatalmazottja 

az adategyeztetés során a telefonban az 

Üzletfélként, a Meghatalmazottjaként 

mutatkozik be, és az OTP Bank Nyrt. 

nyilvántartásában rögzítettel azonos 

kódszót, illetve az OTP Bank Nyrt. 

esetleges felhívása alapján a 

nyilvántartásban rögzítettel azonos 

adatot ad meg a telefonbeszélgetés 

során. 

11. OTP Bank Nyrt. may also request the 

Business Partner or the Business 

Partner’s Authorized Representative to 

provide identification data other than 

the password, but shall not be obliged 

thereto under any circumstances 

whatsoever. 

11. Az OTP Bank Nyrt. a kódszón kívül 

egyéb azonosító adatok megadását is 

kérheti az Üzletféltől, illetve 

Meghatalmazottjától, de erre semmilyen 

körülmények között nem köteles. 



 

12. It is the obligation of the Business 

Partner to ensure that the password 

cannot be obtained by any unauthorised 

parties in the course of its storage and 

use. 

12. Az Üzletfél felelőssége annak 

biztosítása, hogy a kódszó megőrzése, 

tárolása és használata során a kódszó 

jogosulatlan személy tudomására ne 

juthasson.  

Miscellaneous provisions Egyéb rendelkezések 

13. Detailed information on data processing 

can be found in Annex No. 5 to the 

General Terms and Conditions, the 

business line regulations for services 

provided by OTP Bank Nyrt., as well as 

the associated privacy notices, available 

in the branches and online at 

https://www.otpbank.hu/portal/en/Priva

cy. 

13. Az adatkezelésre vonatkozó részletes 

tájékoztatást az Általános 

Üzletszabályzat 5. sz. melléklete, az 

OTP Bank Nyrt. által nyújtott 

szolgáltatásokra vonatkozó üzletági 

üzletszabályzatok, valamint az azokhoz 

kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók 

tartalmazzák, amelyek elérhetők a 

bankfiókokban és a 

www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon.  

14. The T&Cs define the terms and 

conditions for Closing the Individual 

Transaction and the written cancellation 

or termination of the Framework 

Agreement applicable to Global Markets 

services. 

14. A Global Markets szolgáltatásokra 

vonatkozó Egyedi Ügylet Lezárására és 

a Keretszerződés írásbeli felmondására, 

megszűnésére vonatkozó feltételeket az 

Üzletszabályzat tartalmazza. 

15. Parties state that, unless stipulated 

otherwise in the T&Cs, this Framework 

Agreement may only be amended by a 

document mutually signed by the 

Parties. 

15. Felek rögzítik, hogy – az 

Üzletszabályzat eltérő rendelkezése 

hiányában – a Keretszerződés csak a 

Felek által kölcsönösen aláírt, írásbeli 

okirattal módosítható. 

16. In issues not regulated in the Framework 

Agreement, the T&Cs (and the business 

regulations, annexes and 

announcements specified therein) shall 

apply. The rights provided in the 

Framework Agreement complement the 

rights conferred upon OTP Bank Nyrt. 

by the relevant legislations and the 

effective T&Cs (and the business 

regulations, annexes and 

announcements specified therein). The 

Business Partner declares that, prior to 

executing this Framework Agreement, 

the Business Partner has familiarised 

themselves with the T&Cs (business 
regulations, annexes and 

announcements specified therein), and 

accepts them as binding. OTP Bank 

Nyrt. hereby call the Business 

Partner’s attention to the provisions 

of the T&Cs and the Investment 

Services Business Regulation related 

to communication, the conclusion of 

contracts and the unilateral and 

mutually agreed amendments and/or 

termination thereof, limitations and 

16. A Keretszerződésben nem szabályozott 

kérdésekben az Üzletszabályzatban (az 

abban hivatkozott üzletszabályzatokban, 

mellékletekben és hirdetményekben) 

foglaltak az irányadók. A 

Keretszerződésben biztosított jogok 

kiegészítik az OTP Bank Nyrt.-t a 

jogszabályokban, illetve a mindenkori 

Üzletszabályzatban az abban hivatkozott 

üzletszabályzatokban, mellékletekben és 

hirdetményekben megillető jogokat. 

Üzletfél kijelenti, hogy a Keretszerződés 

aláírását megelőzően megismerte az 

Üzletszabályzatot, az abban hivatkozott 

üzletszabályzatokat, mellékleteket és 
hirdetményeket, az azokban foglaltakat 

magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

Az OTP Bank Nyrt. felhívja az 

Üzletfél figyelmét az 

Üzletszabályzatnak és a Befektetési 

Szolgáltatási Üzletági 

Üzletszabályzatnak a 

kapcsolattartásra, a szerződéskötésre, 

a szerződések egyoldalú és közös 

megegyezéssel való módosítására, a 

szerződés felmondására, az OTP 

https://www.otpbank.hu/portal/en/Privacy
https://www.otpbank.hu/portal/en/Privacy
http://www.otpbank.hu/adatvedelem


 

exclusions of liability of OTP Bank 

Nyrt., the costs, charges and 

commissions and the payment thereof, 

deposits and other collateral, OTP 

Bank Nyrt. exercising their right to 

send margin calls, delays and defaults, 

and the Business Partner hereby 

acknowledges and accepts such 

important note. Not exercising a right 

shall not constitute a waiver of such 

right. 

Bank Nyrt. felelősségét korlátozó vagy 

kizáró, a díjakra, költségekre és 

jutalékokra, azok megfizetésére, az 

óvadékra és egyéb biztosítékokra, az 

OTP Bank Nyrt. (pót)fedezetbekérési 

jogának gyakorlására, a késedelemre 

és a nem-teljesítésre és a lezárásra 

vonatkozó rendelkezéseire, aki ezt a 

figyelemfelhívást tudomásul veszi és 

elfogadja. Valamely jog nem 

gyakorlása nem jelenti azt, hogy a 

jogosult az adott jogról lemondott volna. 

[The following paragraph (No. 17) is 

applicable to Business Partners not qualifying 

as natural persons.] 

[A következő bekezdés (17. pont) természetes 

személynek nem minősülő Üzletfelek esetén 

kerül alkalmazásra.] 

17. The Business Partners’ representative(s) 

confirm(s) and declare(s) that they have 

proper authorisation to act as 

representative for signing this 

Framework Agreement and for 

committing to complying with its 

provisions, in relation to which his 

authorisation is not limited and is not 

subject to any condition or approval or 

such condition has been met and such 

approval has been granted. 

17. Az Üzletfél képviselője (képviselőinek 

mindegyike) megerősíti és kijelenti, 

hogy megfelelő képviseleti joggal 

rendelkezik a jelen Keretszerződés 

aláírásához, az abban foglaltak 

vállalásához, melyek tekintetében 

képviseleti joga nem esik korlátozás alá, 

nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz 

kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a 

jóváhagyás rendelkezésre áll. 

18. This Agreement shall be governed by 

Hungarian law. Parties agree to settle 

any disputes concerning their legal 

relationship arising from or in 

connection to this Framework 

Agreement through amicable 

negotiations. If this does not yield any 

result, Parties submit themselves to the 

exclusive jurisdiction of the competent 

court defined according to effective 

Hungarian legislation. 

18. A jelen megállapodásra a magyar jog az 

irányadó. A Felek megállapodnak, hogy 

a Keretszerződés hatálya alá tartozó 

bármely jogviszonyukból eredő vitás 

kérdéseiket egyeztetés útján rendezik, 

amennyiben ez nem vezet eredményre, 

úgy kikötik a mindenkori magyar 

jogszabályok szerinti rendes bíróságok 

joghatóságát. 

19. The Business Partner hereby states that 

OTP Bank Nyrt. have provided a chance 

to negotiate all terms of the Framework 

Agreement individually, after which the 

Parties have duly signed the Framework 

Agreement as a true reflection of their 

will. 

19. Az Üzletfél kijelenti, hogy az OTP Bank 

Nyrt. lehetőséget biztosított számára a 

Keretszerződés összes feltételének 

egyedi megtárgyalására, amelyet 

követően a Keretszerződést a Felek, 

mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Client specific terms of the Framework 

Agreement 

A Keretszerződés ügyfélspecifikus feltételei 

20. Based on the Framework Agreement, 

OTP Bank Nyrt. [ provide /do not 

provide ] investment advisory services 

to the Business Partner. 

20. A Keretszerződés alapján az OTP Bank 

Nyrt. [ nyújt /nem nyújt ] befektetési 

tanácsadás szolgáltatást az Üzletfélnek. 

21. The password shall be used by the 

Business Partner or by the Authorized 

Representative proceeding on behalf of 

21. A kódszót az Üzletfél, illetve az Üzletfél 

részéről eljáró Meghatalmazott az 

ajánlatkéréskor használni köteles.  



 

the Business Partner, when requesting 

for a quote.  

 

Password: [•] 

 

Kódszó: [•] 

 

 [The following paragraph is 

applicable to Business Partners not 

qualifying as natural persons.] 

[A következő bekezdés természetes 

személynek nem minősülő Üzletfelek 

esetén kerül alkalmazásra.] 

 22. Requested Global Markets 

services 

22. Igényelt Global Markets 

szolgáltatások 

ADA Spot foreign exchange transactions Azonnali deviza adásvétel 

HDA 
Forward foreign exchange 

transactions 
Határidős deviza adásvétel 

DOU Foreign exchange option transactions Deviza opciós ügylet 

DCS Foreign exchange swap transactions Deviza csereügylet 

TRADER 
Online FX Transaction (OTP Trader 

access) 

Online deviza adásvétel (OTP Trader 

hozzáférés) 

AEPA Spot Securities Transaction Azonnali értékpapír adásvétel 

AEPA_MB 

Execution of orders for spot securities 

on the OTC market 

Azonnali értékpapír ügyletre 

vonatkozó megbízás tőzsdén kívül 

történő végrehajtása 

TAU Stock exchange spot transaction Tőzsdei azonnali ügyletek  

TAU_BET BSE BÉT 

TAU_DEU Deutsche Börse Deutsche Börse 

TAU_EGY Other stock exchange Egyéb tőzsde 

THU Stock exchange futures  Tőzsdei határidős ügylet 

THU_BET BSE BÉT 

THU_EGY Other stock exchange Egyéb tőzsde 

TOU Stock exchange options Tőzsdei opciós ügylet 

KDS Dual currency structured investment Kétdevizás strukturált befektetés  

BET Deposit Egyedi betét 

EPK Securities lending transactions Értékpapír kölcsön ügylet 

KOP Interest rate options Kamat opciós ügylet 

KCS Interest rate swaps Kamatcsere ügylet  

ISW Inflation swaps Inflációs swap 

ASW Commodity swap transaction Áru swap ügylet  

HNA 
Forward deals in precious metals 

(gold and silver) 

Határidős nemesfém (arany és ezüst) 

adásvétel  

 

[The following paragraph is applicable if the 

Stock exchange futures transactions Other 

stock exchange (THU_EGY) and/or the Stock 

exchange options (TOU) services have been 

selected.] 

[A következő bekezdés akkor kerül 

alkalmazásra, ha a Tőzsdei határidős ügyletek 

Egyéb tőzsde (THU_EGY), és/vagy a Tőzsdei 

opciós ügyletek (TOU) szolgáltatások 

kiválasztásra kerültek.] 

This Framework Agreement will also 

constitute an indirect clearing arrangement 

according to the T&Cs and the announcement 

under the title of ‘EMIR Article 39(7), MiFID 

II RTS 6 Article 27(2), EMIR 149/2013 RTS, 

and Indirect Clearing RTS Disclosure 

Document – Direct and Indirect Clearing 

Jelen Keretszerződés egyben az 

Üzletszabályzat és „Az EMIR 39 (7) cikke, a 

MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 149/2013 

RTS és a Közvetett Elszámolási RTS szerinti 

hirdetmény – közvetlen és közvetett 

elszámolási szolgáltatások” elnevezésű 

hirdetmény szerinti közvetett elszámolási 



 

Services’. By entering into this Framework 

Agreement, the Business Partner accepts that 

OTP Bank Nyrt. provide indirect clearing 

services according to the provisions of the 

T&Cs and the announcement under the title of 

‘EMIR Article 39(7), MiFID II RTS 6 Article 

27(2), EMIR 149/2013 RTS, and Indirect 

Clearing RTS Disclosure Document – Direct 

and Indirect Clearing Services’. The Business 

Partner understands that for indirect clearing, 

the Business Partner may choose between the 

BOSA and GOSA accounts specified in the 

T&Cs, and the Business Partner may select 

their choice of account in a separate written 

statement. By signing this Framework 

Agreement, the Business Partner expressly 

confirms that the Business Partner 

acknowledges that if and as long as the 

Business Partner makes no express written 

statement to the contrary, the Business 

Partner’s assets and positions will be held on a 

BOSA account. By a written statement, the 

Business Partner may indicate at any time if 

the Business Partner wants to choose another 

account type for indirect clearing. The 

Business Partner shall bear the fees and costs 

of the account the Business Partner has 

selected in connection with indirect clearing.  

OTP Bank Nyrt. undertake to meet all 

obligations of the Business Partner as an 

indirect client to the clearing member under 

the indirect clearing arrangement. The 

Business Partner shall compensate OTP Bank 

Nyrt. for all expenses, costs and losses 

incurred or sustained by OTP Bank Nyrt. as a 

result of or in connection with OTP Bank 

Nyrt.’s compliance with their legal obligation 

to meet all obligations of the indirect client to 

the clearing member under the indirect 

clearing arrangement. 

megállapodásnak is minősül. Ezen 

Keretszerződés megkötésével az Üzletfél 

elfogadja, hogy az OTP Bank Nyrt. az 

Üzletszabályzatban és „Az EMIR 39 (7) cikke, 

a MiFID RTS 6 27 (2) cikke, az EMIR 

149/2013 RTS és a Közvetett Elszámolási 

RTS szerinti hirdetmény – közvetlen és 

közvetett elszámolási szolgáltatások” 

elnevezésű hirdetményben írtak szerint 

biztosít és nyújt közvetett elszámolási 

szolgáltatásokat. Az Üzletfél tudomásul veszi, 

hogy lehetősége van közvetett elszámolás 

esetére az Üzletszabályzatban meghatározott 

BOSA és GOSA típusú számlák közül 

választani, számlaválasztását külön írásos 

nyilatkozatban teheti meg. Jelen 

Keretszerződés aláírásával az Üzletfél 

kifejezetten megerősíti, hogy tudomásul veszi, 

hogy amennyiben és ameddig írásban 

kifejezetten nem nyilatkozik máshogy, úgy 

eszközei és pozíciói BOSA típusú számlán 

kerülnek nyilvántartásra. Az Üzletfél írásbeli 

nyilatkozatával bármikor jelezheti, ha a 

közvetett elszámolás esetére másik 

számlatípust kíván választani. Az Üzletfél 

köteles viselni a közvetett elszámoláshoz 

kapcsolódóan választott számla díját és 

költségét.  

Az OTP Bank Nyrt. kötelezettséget vállal arra, 

hogy helytáll az Üzletfél mint közvetett ügyfél 

minden, a közvetett elszámolási megállapodás 

alá eső kötelezettségéért a klíringtag felé. Az 

Üzletfél köteles megtéríteni az OTP Bank 

Nyrt.-nek minden olyan kiadást, költséget, 

kárt, amely az OTP Bank Nyrt.-nél azért merül 

fel vagy az OTP Bank Nyrt.-t azzal 

összefüggésben éri, hogy az OTP Bank Nyrt. 

eleget tesz azon jogszabályi kötelezettségének, 

hogy a közvetett ügyfél minden, a közvetett 

elszámolási megállapodás alá eső 

kötelezettségéért helytáll a klíringtag felé. 

[The following paragraph (No. 23) is 

applicable to Business Partners not qualifying 

as natural persons, provided that Global 

Markets services subject to EMIR or MiFID II 

reporting have been selected.] 

[A következő bekezdés (23. pont) természetes 

személynek nem minősülő Üzletfelek esetén 

kerül alkalmazásra, amennyiben EMIR vagy 

MiFID II jelentésköteles Global Markets 

szolgáltatások kerültek kiválasztásra.] 

23. LEI code provided by the Business 

Partner: [•] 

23. Az Üzletfél által megadott LEI kód: [•] 

 

[The following paragraph (No. 24) is 

applicable to financial counterparty (FC) and 

non-financial counterparty subject to Central 

clearing obligation (NFC+) Business Partners 

not qualifying as natural persons, provided 

[A következő bekezdés (24. pont) természetes 

személynek nem minősülő pénzügyi szerződő 

fél (FC) és elszámolási kötelezettség alá 

tartozó nem pénzügyi szerződő fél (NFC+) 

Üzletfelek esetén kerül alkalmazásra, 



 

that Global Markets services subject to EMIR 

reporting have been selected and the Business 

Partner have mandated OTP Bank Nyrt. to 

participate in the performance of the EMIR 

reporting obligation.] 

amennyiben EMIR jelentésköteles Global 

Markets szolgáltatások kerültek 

kiválasztásra.] 

24. The Business Partner hereby mandates 

OTP Bank Nyrt. to participate in the 

performance of the Business Partner’s 

reporting obligation to a trade repository 

according to Article 9 of the Regulation 

No. 648/2012/EU of the European 

Parliament and of the Council on OTC 

derivatives, central counterparties and 

trade repositories (EMIR) as regards the 

derivative transactions concluded 

between the Business Partner and OTP 

Bank Nyrt. in accordance with the 

provisions of the T&Cs: Yes/No 

24. Az Üzletfél megbízza az OTP Bank 

Nyrt.-t, hogy működjön közre az 

Európai Parlament és a Tanács a tőzsdén 

kívüli származtatott ügyletekről, a 

központi szerződő felekről és a 

kereskedési adattárakról szóló 

648/2012/EU rendelete (EMIR) 9. cikke 

alapján az Üzletfelet terhelő, az EMIR 

szerinti kereskedési adattár felé történő 

bejelentési kötelezettség teljesítésében 

az Üzletfél és az OTP Bank Nyrt. között 

létrejött származtatott ügyletek 

vonatkozásában az Üzletszabályzatban 

írtak szerint: [Igen/Nem] 

[The following paragraph (No. 25) is 

applicable to Business Partners that are non-

financial counterparties not subject to Central 

clearing obligation (NFC-) and not qualifying 

as natural persons, provided that Global 

Markets services subject to EMIR reporting 

have been selected and the Business Partner 

has decided that the reporting obligation for 

OTC derivative transactions are to be fulfilled 

by OTP Bank Nyrt. and that OTP Bank Nyrt. 

participate in fulfilling the reporting 

obligation as per EMIR concerning non-OTC 

derivative transactions.] 

[A következő bekezdés (25. pont) természetes 

személynek nem minősülő, elszámolási 

kötelezettség alá nem tartozó nem pénzügyi 

szerződő fél (NFC-) Üzletfelek esetén kerül 

alkalmazásra, amennyiben EMIR 

jelentésköteles Global Markets szolgáltatások 

kerültek kiválasztásra és az Üzletfél akként 

döntött, hogy a bejelentési kötelezettséget a 

tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 

vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. teljesítse 

és OTP Bank Nyrt. működjön közre a tőzsdén 

kívülinek nem minősülő származtatott ügyletek 

vonatkozásában az EMIR szerinti bejelentési 

kötelezettség teljesítésében.] 

25. Pursuant to Article 9 of Regulation No. 

648/2012/EU of the European 

Parliament and the Council on OTC 

derivatives, central counterparties and 

trade repositories (EMIR), OTP Bank 

Nyrt. is liable and responsible for 

reporting on behalf of the Business 

Partner the data of OTC derivative 

transactions with the Business Partner to 

a trade repository under EMIR. In 

respect of transactions not qualifying as 

OTC derivative transactions, the 

Business Partner hereby mandates OTP 

Bank Nyrt. to participate in the 

fulfilment of the Business Partner’s 

reporting obligation to a trade repository 

pursuant to Article 9 of EMIR, as 

regards the transactions concluded 

between the Business Partner and OTP 

25. Az Európai Parlament és a Tanács a 

tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, 

a központi szerződő felekről és a 

kereskedési adattárakról szóló 

648/2012/EU rendelete (EMIR) 9. cikke 

alapján az OTP Bank Nyrt. felel és 

tartozik felelősséggel az Üzletféllel 

kötött, tőzsdén kívüli származtatott 

ügyletek adatainak Üzletfél nevében az 

EMIR szerinti kereskedési adattár felé 

történő bejelentéséért. A tőzsdén kívüli 

származtatott ügyletnek nem minősülő 

származtatott ügyletek tekintetében az 

Üzletfél megbízza az OTP Bank Nyrt.-t, 

hogy működjön közre az EMIR 9. cikke 

alapján az Üzletfelet terhelő, az EMIR 

szerinti kereskedési adattár felé történő 

bejelentési kötelezettség teljesítésében 

az Üzletfél és az OTP Bank Nyrt. között 



 

Bank Nyrt. in accordance with the 

provisions of the T&Cs. 

létrejött ügyletek vonatkozásában az 

Üzletszabályzatban írtak szerint. 

[The following paragraph (No. 26) is 

applicable to Business Partners that are non-

financial counterparties not subject to Central 

clearing obligation (NFC-) and not qualifying 

as natural persons, provided that Global 

Markets services subject to EMIR reporting 

have been selected and the Business Partner 

has decided that instead of OTP Bank Nyrt. the 

Business Partner undertakes and fulfills the 

reporting obligation on its own behalf.] 

[A következő bekezdés (26. pont) természetes 

személynek nem minősülő, elszámolási 

kötelezettség alá nem tartozó nem pénzügyi 

szerződő fél (NFC-) Üzletfelek esetén kerül 

alkalmazásra, amennyiben EMIR 

jelentésköteles Global Markets szolgáltatások 

kerültek kiválasztásra és az Üzletfél akként 

döntött, hogy a bejelentési kötelezettséget az 

OTP Bank Nyrt. helyett a saját maga nevében 

maga vállalja és teljesíti.] 

26. The Business Partner hereby informs 

OTP Bank Nyrt. of their decision that the 

Business Partner shall themself 

undertake and fulfill – instead of OTP 

Bank Nyrt. – the reporting obligation on 

their behalf to a trade repository 

pursuant to Article 9 of Regulation No. 

648/2012/EU of the European 

Parliament and of the Council on OTC 

derivatives, central counterparties and 

trade repositories (EMIR), as regards the 

details of the derivative transactions 

concluded between the Business Partner 

and OTP Bank Nyrt. In respect of 

derivative transactions not qualifying as 

OTC derivative transactions the 

Business Partner does not mandate OTP 

Bank Nyrt. to participate in the 

fulfillment of the Business Partner’s 

reporting obligation to a trade repository 

pursuant to Article 9 of the EMIR, as 

regards the transactions concluded 

between the Business Partner and OTP 

Bank Nyrt. in accordance with the 

provisions of the T&Cs. 

26. Az Üzletfél ezúton tájékoztatja az OTP 

Bank Nyrt.-t a döntéséről, hogy az 

Európai Parlament és a Tanács a tőzsdén 

kívüli származtatott ügyletekről, a 

központi szerződő felekről és a 

kereskedési adattárakról szóló 

648/2012/EU rendelete (EMIR) 9. cikke 

alapján az OTP Bank Nyrt.-vel kötött, 

tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 

adatainak az EMIR szerinti kereskedési 

adattár felé történő bejelentését az OTP 

Bank Nyrt. helyett a saját nevében maga 

vállalja és teljesíti. A tőzsdén kívüli 

származtatott ügyletnek nem minősülő 

származtatott ügyletek tekintetében az 

Üzletfél nem bízza meg az OTP Bank 

Nyrt.-t, hogy működjön közre az EMIR 

9. cikke alapján az Üzletfelet terhelő, az 

EMIR szerinti kereskedési adattár felé 

történő bejelentési kötelezettség 

teljesítésében az Üzletfél és az OTP 

Bank Nyrt. között létrejött ügyletek 

vonatkozásában az Üzletszabályzatban 

írtak szerint. 

27. Account numbers used for the settlement 

of Individual Transactions 

27. Az Egyedi Ügyletek elszámolására 

szolgáló számlaszámok: 

 

Sequence 

No. / Sorsz. 

Account number / Számlaszám Scheme / 

Konstrukció 

Account type / 

Számla típusa 

1.    

2.    

…    

 

List of the persons authorised to request 

quotes and conclude transactions on behalf 

of the Business Partner 

Az Üzletfél részéről ajánlatkérésre, 

üzletkötésre jogosult személyek 

névjegyzéke 



 

28. The persons specified below 

(Authorized Representative) are 

authorised by the Business Partner to 

request quotes and conclude Individual 

Transactions, as well as to apply for the 

proportionate release of the collaterals 

exceeding the currently required margin 

level of the Individual Transaction(s) 

concluded on the basis of the Framework 

Agreement. Within the scope of the 

release of collaterals exceeding the 

currently required margin level, the 

persons specified below are authorised 

to determine the subject of the collaterals 

affected by the release. In the event of 

any change in the persons authorised to 

request quotes and to conclude 

Individual Transactions or any change in 

their contact details thereof (phone 

number, email address), the Business 

Partner may initiate the change only in 

writing, by amending the Framework 

Agreement, which modification shall 

become effective for OTP Bank Nyrt. 

once OTP Bank Nyrt. acknowledge the 

announcement.  

The Business Partner may initiate any 

change in the scope or limits of the 

power of representation of the persons 

authorised to request quotes and 

conclude Individual Transactions only in 

writing by amending this Framework 

Agreement, which amendment shall 

become effective for OTP Bank Nyrt. 

once OTP Bank Nyrt. acknowledge the 

announcement. 

[The following paragraph is applicable 

to Business Partners qualifying as 

natural persons.]  

The persons authorised to request quotes 

and conclude Individual Transactions as 

specified by the Business Partner in the 

Framework Agreement may act on 

behalf of the Business Partner with 

regard to all Global Markets services 

available to natural persons listed in the 

prevailing Annex D to the T&Cs without 

any limitation, OTP Bank Nyrt. shall not 

accept any restriction request in this 

respect. 

28. Az alábbiakban meghatározott 

személyek (Meghatalmazott) jogosultak 

az Üzletfél részéről ajánlatkérésre és 

üzletkötésre, továbbá jogosultak a 

Keretszerződés alapján megkötött 

Egyedi Ügylet/ek aktuálisan szükséges 

fedezettségi szintjét meghaladó 

biztosíték arányos kiengedését kérni. Az 

alábbiakban meghatározott személyek 

az aktuálisan szükséges fedezettségi 

szintet meghaladó biztosíték arányos 

kiengedése körében jogosultak 

meghatározni a kiengedéssel érintett 

biztosítékok tárgyát. Az Üzletfél az 

ajánlatkérésre, üzletkötésre jogosult 

személyek körének, illetve 

kapcsolattartási adatainak (telefonszám, 

emailcím) módosítását kizárólag 

írásban, jelen Keretszerződés 

módosításával kezdeményezheti, a 

módosítás az OTP Bank Nyrt.-vel 

szemben akkor hatályosul, ha az OTP 

Bank Nyrt. a bejelentést tudomásul 

vette. Az Üzletfél az ajánlatkérésre, 

üzletkötésre jogosult személyek 

képviseleti jogosultsága terjedelmének, 

korlátozásának módosítását kizárólag 

írásban, jelen Keretszerződés 

módosításával kezdeményezheti, a 

módosítás az OTP Bank Nyrt.-vel 

szemben akkor hatályosul, ha az OTP 

Bank Nyrt. a bejelentést tudomásul 

vette. 

 

 

 

[A következő bekezdés természetes 

személynek minősülő Üzletfelek esetén 

kerül alkalmazásra.] 

Az Üzletfél által a Keretszerződésben 

meghatározott ajánlatkérésre, 

üzletkötésre jogosult személyek 

korlátozás nélkül valamennyi, a 

természetes személyek számára 

mindenkor elérhető, az Üzletszabályzat 

mindenkor hatályos D. mellékletében 

felsorolt Global Markets szolgáltatás 

vonatkozásában jogosultak az Üzletfél 

nevében eljárni. A Keretszerződésben 

megjelölt ajánlatkérésre, üzletkötésre 

jogosult személyek vonatkozásában az 

OTP Bank Nyrt. korlátozásra vonatkozó 

rendelkezést nem fogad el. 



 

1. Auhorized Representative / Meghatalmazott  

Name (accoring to an ID) / Név (azonosító okmány 
szerint) 

 

Type and number of an identification document / 
Azonosító okmány típusa és száma 

 

Position / Tisztség, beosztás  

Product code of the Global Markets services / Global 

Markets szolgáltatások termékkódja 

 

Telephone number / Telefonszám  

E-mail address / E-mail cím  

Name and ID of the Trading-communication platform / 

Kereskedési-kommunikációs csatorna neve és 
azonosítója  

 

External/internal Authorized Representative / 
Külső/belső Meghatalmazott 

 

2. Auhorized Representative / Meghatalmazott  

Name (accoring to an ID) / Név (azonosító okmány 
szerint) 

 

Type and number of an identification document / 

Azonosító okmány típusa és száma 

 

Position / Tisztség, beosztás  

Product code of the Global Markets services / Global 
Markets szolgáltatások termékkódja 

 

Telephone number / Telefonszám  

E-mail address / E-mail cím  

Name and ID of the Trading-communication platform / 
Kereskedési-kommunikációs csatorna neve és 
azonosítója 

 

External/internal Authorized Representative / 
Külső/belső Meghatalmazott 

 

[The following paragraph is applicable to 

Business Partners not qualifying as natural 

persons, and to Business Partners qualifying 

as natural persons if there is an Authorized 

Representative among the Business Partner’s 

Authorized Representatives other than the 

Business Partner.] 

[A következő bekezdés természetes személynek 

nem minősülő Üzletfelek esetén kerül 

alkalmazásra, valamint természetes 

személynek minősülő Üzletfél esetén akkor 

kerül alkalmazásra, ha az Üzletfél 

Meghatalmazottjai között az Üzletféltől eltérő 

természetes személy is megadásra kerül.] 

By signing this Framework Agreement the 

Business Partner declares that the Business 

Partner is authorised to transfer to OTP Bank 

Nyrt. the personal data of the person 

authorised to act on behalf of the Business 

Partner under this Agreement; the Business 

Partner has informed the data subject of OTP 

Bank Nyrt.’s processing of such personal data 

and at the same time, advised the data subject 

that information on OTP Bank Nyrt.’s 

processing of the personal data contained in 

this declaration is included in the privacy 

notices referred to in the Miscellaneous 

Provisions, available as specified therein. The 

Business Partner acknowledges that the 

Business Partner bears liability towards OTP 

Bank Nyrt. for the consequences arising from 

any false representations made in this 

paragraph. 

A jelen szerződés aláírásával az Üzletfél 

kijeleni, hogy a jelen szerződés szerinti, a 

képviseletében eljárni jogosultként megjelölt 

személy személyes adatainak az OTP Bank 

Nyrt. részére történő átadására jogosult, a 

személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi 

kezeléséről az érintettet tájékoztatta, és ennek 

során felhívta az érintett figyelmét arra, hogy 

a jelen nyilatkozatban foglalt személyes 

adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésével 

kapcsolatos tájékoztatást az Egyéb 

rendelkezések között meghatározott és az ott 

írtak szerint elérhető adatkezelési tájékoztatók 

tartalmazzák. Az Üzletfél tudomásul veszi, 

hogy a jelen bekezdésben tett nyilatkozatai 

valótlanságából eredő következményekért az 

OTP Bank Nyrt. felé felelősséggel tartozik. 



 

[The following paragraph is applicable to 

Business Partners not qualifying as natural 

persons.] 

[A következő bekezdés természetes személynek 

nem minősülő Üzletfelek esetén kerül 

alkalmazásra.] 

In case of Business Partners not qualifying as 

natural persons the Business Partner’s legal 

representatives, managers, duly authorized 

signatories and employed staff shall be 

regarded as internal Authorized 

Representatives, while all other Authorized 

Representatives shall be regarded as external 

Authorized Representatives. In case the 

Business Partner fails to specify whether the 

Authorized Representative is to be regarded as 

an internal or an external one, until the 

Business Partner’s contrary declaration OTP 

Bank Nyrt. will regard the Business Partner’s 

above mentioned natural person Authorized 

Representative as an internal Authorized 

Representative, while OTP Bank Nyrt. will 

consider the Business Partner’s legal person 

Authorised Representative as an external one 

in terms of the statutory requirements on the 

transaction reports. 

Természetes személynek nem minősülő 

Üzletfelek esetén belső Meghatalmazottnak 

minősülnek az Üzletfél törvényes képviselői, 

cégvezetői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve 

alkalmazott munkavállalói, míg külső 

Meghatalmazottnak minősül minden más 

Meghatalmazott. Amennyiben az Üzletfél nem 

jelöli meg, hogy a Meghatalmazott belső vagy 

külső Meghatalmazottnak minősül, úgy az 

OTP Bank Nyrt. az Üzletfél ellentétes 

nyilatkozatáig úgy tekinti, hogy az Üzletfél 

természetes személy Meghatalmazottja belső 

Meghatalmazottnak, míg nem természetes 

személy Meghatalmazottja külső 

Meghatalmazottnak minősül az 

ügyletjelentésre vonatkozó jogszabályi 

előírások szempontjából. 

Contact details of OTP Bank Nyrt.:  

Postal address: 1131 Budapest, Babér utca 9. 

Fax: +36 (1) 298 4896  

Telephone: +36 (1) 288 7544  

The contact details of our colleagues are 

available at 

https://www.otpbank.hu/portal/en/GlobalMar

kets/Contact. 

OTP Bank Nyrt. elérhetőségei: 

Levelezési cím: 1131 Budapest, Babér utca 9. 

Fax: +36 (1) 298-4896 

Telefonszám: +36 (1) 288-7544 

Kollégáink elérhetőségét a 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/GlobalMar

kets/Szakertok weboldalon találja. 

The following contact details are used for 

receiving and returning deal confirmations: 

Megkötött ügyletek visszaigazolásának 

fogadására, visszaküldésére az alábbi 

elérhetőségek szolgálnak: 

 
Sequence 

No. / Sorsz. 

Type / Típus Identifier / Azonosító 

1   

2   

 

Postal address: Levelezési cím: 

 

Annexes to the Framework Agreement:  

1. T&Cs (and the referenced business 

regulations, annexes and announcements 

specified therein)  

2. Costs and charges applicable to Global 

Markets services (Annex C of the T&Cs – 

List of Conditions)  

3. Information documents as per the 

Investment Firms Act — MiFID customer 

information 

Keretszerződés mellékletei: 

1. Üzletszabályzat (az abban hivatkozott 

üzletszabályzatok, mellékletek és 

hirdetmények)  

2. A Global Markets szolgáltatások díjai, 

költségei (Üzletszabályzat C. melléklete – 

Kondíciós lista) 

3. Bszt. szerinti tájékoztató dokumentumok – 

MiFID ügyféltájékoztató 

https://www.otpbank.hu/portal/en/GlobalMarkets/Contact
https://www.otpbank.hu/portal/en/GlobalMarkets/Contact
https://www.otpbank.hu/portal/hu/GlobalMarkets/Szakertok
https://www.otpbank.hu/portal/hu/GlobalMarkets/Szakertok


 

[The following paragraph is applicable when 

hard copies are provided.] 

[A következő bekezdés nyomtatott példányok 

készítése esetén kerül alkalmazásra.] 

This Framework Agreement has been prepared 

in 3 original copies, of which one has been 

delivered by OTP Bank Nyrt. to the Business 

Partner upon execution. 

A Keretszerződés 3 db eredeti példányban 

készült, amelyből 1 db eredeti példányt 

aláíráskor az OTP Bank Nyrt. átadott az 

Üzletfél részére. 

[The following paragraph is applicable when 

the agreement is signed in an electronic way.] 

[A következő bekezdés aláírópadon aláírt 

szerződés esetén kerül alkalmazásra.] 

OTP Bank Nyrt. submit this Framework 

Agreement with signature of increased 

security to the Business Partner via identified 

electronic means (OTPdirekt internet bank). 

The terms and conditions of the OTPdirekt 

services are set out in a separate agreement 

between the Parties. 

A jelen fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott Keretszerződést az OTP 

Bank Nyrt. azonosított elektronikus úton 

(OTPdirekt internetbankon keresztül) adja át 

az Üzletfél részére. Az OTPdirekt 

szolgáltatásra vonatkozó szerződési 

feltételeket a Felek külön szerződésben 

rögzítik. 

 

 

Helység, Dátum. 

 

 

_______________________________ 

OTP Bank Nyrt. 

_______________________________ 

Business Partner’s name / Üzletfél neve 

 


