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1. A deviza order bemutatása 
 
 

Az ügyfél a deviza order során a devizapár, az árfolyam és a mennyiség 
meghatározásával vételi vagy eladási szándékát jelzi az OTP Bank Nyrt.-
nek (a továbbiakban: Bank), továbbá meghatározza a deviza order 
érvényességi idejét. Az ügyfél a deviza order esetén arra utasítja a Bankot, 
hogy amennyiben a deviza order érvényességi idején belül a Bank Által 
Jegyzett Árfolyam eléri az ügyfél által meghatározott árfolyamot, a Bank 
az egyedi azonnali deviza adásvételi ügyletet az ügyfél korábban adott 
rendelkezése szerint teljesítse. A Bank által jegyzett árfolyam alatt a 
bankközi devizapiacon az adott pillanatban, az adott mennyiségre a Bank 
számára elérhető árfolyam és megfelelő partner alapján az ügyfél számára 
jegyzett árfolyam értendő (a jelen tájékoztató alkalmazásában: Bank Által 
Jegyzett Árfolyam). 

 
 

Jellemzői 

• Köthető minden olyan devizapárra, amelyre a Bank jegyez 
devizaárfolyamot. 

• A deviza order szokásos minimális értéke 100 ezer EUR, vagy annak 
megfelelő értékű deviza, melytől a Bank önálló döntése alapján, egyedi 
elbírálás révén eltérhet. 

• A deviza order teljesülésének eredményeképpen egy azonnali deviza 
adásvételi ügylet jöhet létre. 

• Az order teljesülésére, azaz az ügyfél által megadott árfolyamszinten 
egy azonnali deviza adásvételi ügylet létrejöttére és teljesülésére a 
Bank nem vállal kötelezettséget. Extrém volatilitás (árcsuszamlás, 
„árfolyamgap”, lényeges mértékű árfolyammozgás és egyéb hasonló 
körülmények) esetén a Bank nem vállal kötelezettséget arra, hogy az 
ügyfél által megjelölt árfolyamszinten képes teljesíteni az ordert. Még 
egy order alkalmazásával sem kerülhető el, hogy az ügyfelet a hirtelen 
árelmozdulás vagy a nem megfelelő piaci likviditás következtében előre 
nem látható mértékű veszteség érje (pl. amennyiben az order 
megadásával egy korábbi, másik ügyletből származó pozíción esetleg 
felmerülő veszteségét kívánja az ügyfél csökkenteni vagy kizárni). 
Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a ’Stop típusú orderek’ –re 
vonatkozó rendelkezéseket és mérlegelje ennek kockázatait. 
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Jellemző ügyfélkör 

• A deviza order olyan ügyfeleknek jelent megoldást, akik a pillanatnyi 
bankközi devizapiaci árfolyamtól eltérő szinten szeretnék végrehajtani 
a devizakonverziót. 
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2. Deviza order típusok és stratégiák 
 
 

A Bank az alábbi deviza ordereket és stratégiákat veheti fel az ügyfelektől. 
 
 

Limit típusú orderek 

Limit típusú order esetén az ügyfél a pillanatnyi bankközi devizapiaci 
árfolyamszintnél kedvezőbb árfolyamon szeretné az adott devizát 
megvásárolni vagy eladni. Az order célja lehet az adott pozíción lévő 
nyereségnek egy kedvező árfolyamon való maximálása, vagy egy új pozíció 
felvétele. 
 
• Példa limit orderre: 
 
Az ügyfél deviza számláján EUR 1 millió összeg van, melyet még EUR/HUF 
307,00-es árfolyamon vásárolt májusban. Az ügyfél nem tudja folyamatosan 
követni az árfolyam alakulását, de meggyőződése, hogy az EUR/HUF 
árfolyama emelkedni fog, így június 2-án EUR/HUF 312,00-es szintre szóló, 
június 30. 12:00 óráig tartó limit eladási ordert ad a banknak az 1 millió euróra 
vonatkozóan. Mivel június 18-án a Bank Által Jegyzett EUR/HUF Árfolyam 
elérte a 312,00-es szintet, az ügyfél ordere teljesült, a bank eladta az ügyfél 
1 millió euróját, melyen az ügyfél összesen (312-307)*1.000.000 = 5 millió 
forint nyereséget realizált. 
 
 

Stop típusú orderek 

Stop típusú order esetén az ügyfél a pillanatnyi bankközi devizapiaci szintnél 
kedvezőtlenebb árfolyamon szeretné az adott devizát megvásárolni vagy 
eladni. Az order célja lehet az adott pozíción a veszteségnek egy elfogadható 
szinten való korlátozása, vagy a nyereséges pozíción a nyereség 
bebiztosítása. Az ügyfél az order kiadásakor arra számít, hogy az árfolyam az 
elképzelésének megfelelően fog alakulni, ugyanakkor egy kedvezőtlen 
árfolyam elmozdulás miatti nagyobb veszteséget, illetve nyereség csökkenést 
szeretne elkerülni. A stop orderek jellemzője, hogy a megadott stop szint 
elérésekor aktiválódik az order és a bankközi devizapiacon a bank számára 
elérhető következő áron teljesül. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy az order 
a megadott stop szintnél jóval kedvezőtlenebb áron fog teljesülni. 
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Abban az esetben, ha az ügyfél nem kíván Stop típusú ordert adni és önállóan 
folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális árfolyamszinteket, az aktuális 
devizapiaci árfolyammozgások alapján hozhatja meg befektetési döntését. 
Ha az ügyfél Stop típusú order kötött, a stop szint elérésekor az order 
aktiválódik, és az order automatikusan teljesül a Bank által elérhető következő 
bankközi devizapiaci árfolyamszinten, mely árfolyam az ügyfél számára 
kedvezőtlen lehet, és veszteséget jelenthet. 
 
• Példák stop orderre: 
 

1. Az ügyfél számlája EUR 300 ezer összegű egyenleget mutat, EUR/HUF 
305,00-ös bekerülési árfolyam mellett. Az árfolyam az elmúlt napokban 
folyamatosan emelkedve elérte a 312-es szintet. Az árfolyam 
emelkedésének, folytatódására számít az ügyfél, de ezen a szinten már 
nem szeretné kockáztatni az elért nyereséget, így egy eladásra szóló 
stop ordert ad EUR/HUF 311,05-ös árfolyamra. A következő napon a 
forint erősödésnek indul az euróval szemben és aktiválódik a 311,05-ös 
stop eladási order. Az order a Bank számára elérhető következő 
árfolyamon, EUR/HUF 311,00-en teljesül. Az ügyfél így összesen 
(311,00-305,00)*300.000= 1.800.000 forintot realizált az ügyleten.  

 
2. Az ügyfél a forint erősödésére számítva eladta 100 ezer euróját 

EUR/HUF 306,00-os szinten. Mivel az ügyfélnek az euróra rövid távon 
belül ismét szüksége van és nem szeretne nagyobb összeget veszíteni 
egy esetleges forint gyengüléssel, ezért stop vételi ordert ad a Banknak 
EUR/HUF 308,00-as szintre. Ezt követő napokban az EUR/HUF 
árfolyam lassú emelkedésnek indul, míg 308,00-as szinten aktiválódik 
a stop vételi order, majd a Bank a következő számára elérhető áron, 
308,08-on megköti a konverziót. Az ügyfél így összesen (308,08-
306,00)*100.000= 208.000 forintot veszített az ügyleten. 

 
3. Az ügyfél a forint erősödésére számítva eladta 200 ezer euróját 

EUR/HUF 305,00-ös szinten. Mivel az ügyfélnek az euróra rövid távon 
belül ismét szüksége van és nem szeretne nagyobb összeget veszíteni 
egy esetleges forint gyengüléssel, ezért stop vételi ordert ad a Banknak 
EUR/HUF 308,00-as szintre. Egy héttel később az esti órákban egy 
váratlan esemény miatt az EUR/HUF árfolyam hirtelen extrém mértékű, 
EUR/HUF 325,00-ös szintre való megugrást mutat. A 308,00-as szinten 
ugyan aktiválódik a stop vételi order, de az alacsony likviditás mellett 
hirtelen bekövetkező mozgás miatt a Bank számára elérhető következő 
árat az EUR/HUF 325,20 jelenti, így ott történik meg a konverzió. Az 
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ügyfél így összesen (325,20-305,00)*200.000= 4.040.000 forintot 
veszített az ügyleten. 

 
 

OCO order stratégia 

Az „OCO” típusú order stratégia jelentése „One Cancels the Other”, vagyis az 
ügyfél egyszerre két ordert ad a Banknak azzal a feltétellel, hogyha az egyik 
order teljesül, akkor a másik order automatikusan törlődik. 
 
• Példa „OCO” orderre: 
 
Az ügyfél a számláján lévő 500 ezer euróját EUR/HUF 310,00-es árfolyamon 
forintra váltja, de tudja, hogy egy hónap múlva ismét szüksége van az euróra. 
Várakozása szerint a forint erősödése miatt az eurót heteken belül olcsóbb 
szinten vásárolhatja vissza, ugyanakkor nem szeretne 1 millió forintnál sem 
többet veszíteni, ha a forint közben mégis gyengülne. Mivel az ügyfél a 
következő napokban nem tudja követni az árfolyam alakulását, ezért a 
Banknak a következő „OCO” ordert adja: egyrészt 307,00-es árfolyamra vételi 
limit ordert, másrészt 311,80-as árfolyamra stop vételi ordert. 
 
Az „OCO” order ezután két forgatókönyv szerint teljesülhet: 
 

1. A forint árfolyama az ügyfél várakozásának megfelelően erősödésnek 
indul és a piaci EUR/HUF árfolyam eléri a 307,00-es szintet. A Bank 
teljesíti 307,00-es árfolyamon az ordert és törli a stop vételi ordert. Az 
ügyfél nyeresége összesen (310-307)*500.000=1.500.000 forint. 
 

2. Amennyiben a forint az order adását követően gyengülésnek indul és 
az order aktiválódik az EUR/HUF 311,80-as szintnél, akkor a Bank a 
számára elérhető következő piaci áron, 311,85-ön teljesíti a stop ordert, 
míg egyidejűleg törli a vételi limit ordert. Az ügyfél vesztesége összesen 
(311,85-310)*500.000= 925.000 forint. 

 
 

If Done order stratégia 

Az „IF Done” típusú order stratégia esetén az Ügyfél arra kéri a bankot, hogy 
ha az egyik ordere teljesül, akkor aktiválódjon egy másik ordere. 
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• Példa „if done” orderre: 
 
Az ügyfél a számláján lévő 200 ezer euróját EUR/HUF 312,00-es árfolyamon 
szeretné forintra átváltani (pillanatnyi bankközi devizapiaci árfolyam 
EUR/HUF 308,00), ezért egy EUR/HUF eladási ordert ad a Banknak 312,00-
es szintre. Mivel az ügyfél a következő napokban nem tudja folyamatosan 
követni az árfolyam alakulását, illetve tart a forint esetleges további 
gyengülése miatt bekövetkező veszteségtől, ezért a 312-es ordere mellé egy 
EUR/HUF 314,50-es stop loss vételi ordert is ad a Banknak „if done” 
megjelöléssel.  
Tegyük fel, hogy a 312,00-es EUR eladási order a következő napon teljesül, 
ekkor életbe lép a 314,50-es EUR vételi order. Ezután két forgatókönyv 
lehetséges: 
 

1. Ha a bankközi devizapiaci árfolyam a további gyengülés miatt eléri a 
314,50-es stop loss szintet, akkor az azt követő elérhető árfolyamon pl. 
314,60-on teljesül az ügyfél euró vásárlása. Összességében (314,60-
312,00)*200.000=520.000 forint veszteség éri az ügyfelet. 
 

2. Az árfolyam nem éri el a stop loss szintet, így az ügyfél a piaci 
árfolyamon zárja a pozíciót, mellyel egyidejűleg törli a korábban kiadott 
stop loss ordert. 
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3. Az order előnyeinek és hátrányainak 
összefoglalása 

 
Order főbb előnyei 

• Az ügyfél kedvező piaci folyamatok esetében az order feltételei szerint 
részesedhet a tranzakcióban szereplő devizapár árfolyamának 
számára kedvező változásából. 

• Az order a Bank üzleti óráin kívül is teljesülhet, ezáltal nagyobb esélye 
van az ügyfélnek arra, hogy a kívánt szinten történjen a konverzió, 
illetve nagyobb eséllyel tudja a meglévő pozícióin a veszteséget 
korlátozni. 

• A Bank piaci helyzete magasabb szintű likviditás lehetőségét biztosítja, 
így a befektetők hatékonyabban alakíthatják devizaportfoliójukat, 
mintha egyedileg tranzaktálnának a devizapiacon. 

• Az ügyfélnek nem szükséges folyamatosan figyelemmel kísérni a 
devizaárfolyamok változását. 

 

Ügylet főbb kockázatai 

• Az order adásával az ügyfél elfogadja, hogy a Bank az 
ármeghatározó fél, így a Bank kompetenciájába tartozik annak 
megállapítása, hogy az adott Bank Által Jegyzett Árfolyam érintésre 
került vagy sem. 

• Kedvezőtlen piaci mozgás esetén az ügyfelet az order kiadása 
mellett is jelentős veszteség érheti. 

• Minél nagyobb a pénzügyi eszköz árfolyamának ingadozása 
(volatilitása), annál kockázatosabb befektetésnek tekinthető. Minél 
volatilisabb az adott devizaárfolyam, annál nagyobb lehet a 
potenciális árelmozdulás mértéke az order teljesülése és az 
ügyfélnek a teljesülésről való informálása között. Ez a körülmény az 
ügyfél számára abban az esetben jelentős, ha az order másik 
megbízásához, illetve másik ügyletből eredő pozíciójához 
kapcsolódik, vagy ezekre tekintettel kötötte meg. Az értesítés 
időtartama alatt bekövetkező árfolyamváltozások az ügyfél további 
ügyleteire vonatkozó újabb rendelkezését kedvezőtlenül érinthetik, 
valamint veszteséget is eredményezhetnek.  

• Az order teljesülésére a Bank nem vállal kötelezettséget. 
• A devizaárfolyamok magas volatilitása miatt előfordulhat, hogy a 

kihelyezett order ellenére is magasabb lesz a korábbi, másik 
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ügyletből származó pozíción elszenvedett veszteség nagysága, mint 
amennyire az order alapján számítani lehet. 

• A Bank Által Jegyzett Árfolyam elérésekor az azonnali deviza ügylet 
automatikusan teljesítésre kerül, így az ügyfél az aktuális piaci 
adatok alapján már nem tudja korábbi utasítását módosítani. 

• Az order teljesülése vonatkozásában a Bank Által Jegyzett Árfolyam 
az irányadó, és a Bank által elérhető bankközi piacok nem feltétlenül 
azonosak az ügyfél számára elérhető bankközi piaci adatokkal. Így 
az ügyfél kizárólag a Bank értesítése alapján tájékozódhat kétséget 
kizáróan az order teljesüléséről vagy a teljesülés hiányáról. 
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4. Egyéb információk 
 
 

Az order ügylet igénybevételének előfeltételei 

• Az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési 
Üzletszabályzata, annak mellékletét képező Global Markets 
Keretszerződés megkötése a Bankkal és egyéb szükséges 
dokumentumok aláírása. 

• A tranzakció elszámolási devizanemének megfelelő fizetési számlákra 
vonatkozó szerződések megkötése. 
 

Az order ügylettel kapcsolatos garanciák 

A tőzsdén kívüli azonnali deviza adásvételi ügyletekre az OBA és a BEVA 
biztosítás nem terjed ki. Az ügylet teljesítésével az ügyfél bankszámláján 
jóváírt pénzösszegre az OBA garanciája kiterjedhet a Hpt.-ben foglalt 
feltételekkel. 

 

Az order ügylettel kapcsolatos költségek és díjak 

A Bank order ügyletre vonatkozó árfolyamszint meghatározása tartalmazza 
az ügylet közvetlen költségeit, díjait. Ez az egyéb, az érintett deviza 
megszerzésével, tartásával, a szerződés létrehozatalával, fenntartásával 
és teljesítésével kapcsolatosan viselendő közvetett költségekre (pl. díj, 
jutalék, adó, számlavezetés díja) nem vonatkozik. 

 

Az order ügylettel kapcsolatos adózási tudnivalók 

Az OTP Bank Nyrt. a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően teljesíti a kifizető részére előírt adókötelezettséget, amely a 
jövedelemszerző adójogi státuszára (pl.: adóügyi illetőségére), valamint 
jövedelemszerzés jogcímére tekintettel eltérő kötelezettséget jelenthet. Az 
OTP Bank Nyrt. a kifizetői adókötelezettségének teljesítése során bizonylatot 
állít ki a kifizetésről, valamint – jogszabályi előírás esetén – megállapítja, 
levonja, megfizeti és bevallja a kifizetést terhelő adókötelezettséget, illetve 
adatszolgáltatást teljesít a kifizetésről az adóhatóság részére. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy az adóügyi elszámolásra vagy adóügyi következményre 



 
 

 

11 

vonatkozó pontos tájékoztatás csak az ügyfél egyedi körülményei alapján 
ítélhető meg, valamint a jövőben változhat! 

 

Egyéb információk 

További általános információk találhatók az OTP Bank Nyrt. Egységes 
Előzetes Tájékoztató Hirdetményében, az OTP Bank Nyrt. Global Markets 
Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatában és annak mellékleteit 
képező hirdetményekben, a Global Markets Keretszerződés mintájában, 
valamint Kondíciós Listájában, a Befektetési Szolgáltatási Üzletági 
Üzletszabályzatban, a MIFID ügyfél tájékoztatóban, a Short Selling 
általános tájékoztatóban, az EMIR hirdetményben, és az azokban 
hivatkozott hirdetményekben, valamint mellékletekben, amelyek 
megtalálhatók a http://www.otpbank.hu weboldalon, vagy igényelhetők az 
OTP Bank Nyrt. fiókjaiban. 
  

http://www.otpbank.hu/
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5. Figyelemfelhívó tájékoztatás 
 
 

1. A jelen terméktájékoztató elválaszthatatlan részét képezi az OTP Bank 
Nyrt.: 

 
• Global Markets Előzetes Tájékoztató Hirdetménye az OTP Bank Nyrt. 

Global Markets Igazgatósága által értékesített egyes Global Markets 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, az Egyedi Terméktájékoztatók, 
valamint azok mellékleteit képező dokumentumok, az azokban 
hivatkozott üzletszabályzatok, és hirdetmények, 

• Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetménye, 
• MiFID Ügyféltájékoztatója, 
• Short Selling általános tájékoztatója, 
• az OTP Bank Nyrt. Global Markets Igazgatóságának Értékesítési 

Üzletszabályzata, az annak mellékletét képező dokumentumok, az 
abban hivatkozott hirdetmények, a Global Markets Keretszerződés 
mintája és a kapcsolódó egyéb szükséges dokumentumok, 

• az OTP Bank Nyrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata 
és az abban hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetmények, és 
mellékletek, 

• az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata, az annak mellékletét 
képező dokumentumok, az abban hivatkozott hirdetmények, 

• az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó, a kibocsátó illetve a 
forgalmazó által közzétett tájékoztatók, alaptájékoztatók, hirdetmények, 
rendszeres és rendkívüli tájékoztató dokumentumok. 
 

Kérjük, tanulmányozza át az itt felsorolt dokumentumokat és az azokban 
hivatkozott vagy megjelölt egyéb tájékoztatókat annak érdekében, hogy a 
jelen terméktájékoztatóban bemutatott ügyletre vonatkozóan további 
információk birtokában hozhassa meg megalapozott befektetői döntését. 
Javasoljuk továbbá, hogy a befektetésre, szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően óvatosan 
mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, 
az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint 
tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adó-jogszabályokról. A 
pénzügyi eszközök, az értékpapírok árfolyama változik, az azonnali 
értékesítésre aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely akár 
árfolyamveszteséggel is járhat. 
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2. A jelen tájékoztató közzététele és ügyfél részére történő átadása nem 
minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, 
befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, 
befektetésre való ösztönzésnek, jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, az 
abban foglalt adatok tájékoztató jellegűek és céljuk kizárólag az OTP Bank 
Nyrt. ügyfeleinek és jövőbeni ügyfeleinek jogszabály szerinti előzetes 
tájékoztatása. Jelen tájékoztató általános jellegű ismertetést, ismereteket 
tartalmaz, így nem veszi figyelembe az egyes ügyfelek egyedi, speciális 
igényeit, pénzügyi helyzetét, kockázatvállaló képességét és hajlandóságát, 
ezért kérjük, a befektetése előtt kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz, 
vagy keresse fel banki tanácsadóját. Amennyiben ügyleti döntése 
meghozatala előtt az OTP Bank Nyrt. befektetési tanácsát igényli, kérjük, 
forduljon munkatársainkhoz a befektetési tanácsadási szerződés megkötése 
és a szükséges nyilatkozatok (így különösen alkalmassági teszt) megtétele 
érdekében. 
 
3. Minden befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek kihathatnak a 
befektetési döntés eredményességére, és a befektető esetleg nem olyan 
összeghez jut a befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, vagy 
amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, hogy a befektetett tőke 
csökken vagy a befektető a befektetett tőke teljes összegét elveszíti. 
 
4. A jelen terméktájékoztatóban foglalt ügyletre vonatkozó szerződés 
megkötését megelőzően, az OTP Bank Nyrt. részletes tájékoztatást ad az 
ügyletek egyéb kockázatairól, piaci helyzetéről, volatilitásáról, a piac 
elérésben tapasztalható esetleges korlátokról, az árfolyam-alakulásról, 
valamint a terméktájékoztatóban foglalt ügylettel kapcsolatban felmerülő 
további információkról. 
 
5. A jelen tájékoztatóban fellelhető adatok, információk becslésen 
alapulnak, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, 
változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket 
levonni. A feltüntetett grafikonok, számítások kizárólag példák, esetlegesen 
bekövetkező helyzetek bemutatását tartalmazzák. A leírtak semmilyen 
esetben sem értelmezhetők úgy, hogy azok konkrét ügyletek bemutatását 
szolgálják, még akkor sem, ha az ügyfél azonos vagy hasonló jellemzőkkel 
bíró ügylettel rendelkezik. A feltüntetett adatokból sem a kamatok jelenlegi 
mértékére, sem jövőbeni mértékére, sem azok alakulására nem lehet 
következtetést levonni. A feltüntetett adatok nem minősülnek az adott 
pénzügyi eszköz múltbeli vagy jövőbeli változására vagy teljesítményére 
vonatkozó tájékoztatásnak. A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján hozott 
konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát kizárólag Ön viseli, 
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az OTP Bank Nyrt.-t nem terheli felelősség a befektetési döntések 
eredményességéért, illetve az Ön által kitűzött cél eléréséért. 
 
6. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem jelentik azt, hogy az OTP Bank Nyrt. 
ügynökként, megbízottként vagy bármely más módon járna el bármely olyan 
jövőbeni befektető javára vagy nevében, amely a tájékoztatóban 
meghatározott valamely eszközbe kíván befektetni. Kérjük, vegye figyelembe, 
hogy az adott ügylet megkötése, a megbízás megadása további 
kötelezettségeket jelenthet, így például az ügylet fedezeti igénye, illetve a 
fedezet kiegészítésének követelménye, mely elmulasztása esetében a 
szerződés vonatkozó rendelkezései szerinti ügyletlezárás során veszteség 
merülhet fel. Javasoljuk, hogy – amennyiben az adott pénzügyi eszközzel a 
kereskedés szabályozott piacon történik – a kereskedés feltételeire és az 
elszámolásra vonatkozó további információk, adatok beszerzése érdekében 
keresse fel az illetékes szabályozott piac és elszámolóház honlapját. 
 
7. Kérjük, hogy az egyes termékek, szolgáltatások esetében értékelje azok 
adóügyi elszámolásra vonatkozó következményeit ,illetve egyéb adóügyi 
vonzatát is, figyelemmel arra, hogy azok pontosan csak a  hatályos 
adójogszabályok és az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, 
valamint ezen körülmények a jövőben változhatnak. A jelen kiadványban 
feltüntetett hozamok bruttó, nem évesített hozamok (kivéve, ahol ez 
feltüntetésre kerül), amelyekből a hatályos jogszabályok szerint adó 
levonásra kerülhet. 
 
8. Bizonyos személyek számára nem biztosított, vagy csak korlátozott 
hozzáférés biztosított a tájékoztatóban szereplő termékekhez és/vagy 
szolgáltatásokhoz. A tájékoztató OTP Bank Nyrt. általi létrehozása, honlapra 
feltöltése és adott termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információk megjelenítése semmilyen körülmények között nem tekinthető 
úgy, hogy OTP Bank Nyrt. szándéka arra irányulna, hogy a tájékoztatóban 
szereplő termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó információt tegyen 
elérhetővé olyan személyek részére, akikre nézve valamely ország, vagy más 
érdekelt állam az adott termék és/vagy szolgáltatás igénybevételét, 
megszerzését, valamint az azokra vonatkozó hirdetést tiltja, vagy korlátozza. 
 
9. A jelen tájékoztató az elkészítése időpontjában az OTP Bank Nyrt. 
rendelkezésére álló információk alapján készült. Bár az OTP Bank Nyrt. 
jóhiszeműen hagyatkozott olyan forrásokra a tájékoztató elkészítésekor, 
amelyeket megbízhatónak gondol, semmilyen szavatosságot, jótállást vagy 
kötelezettséget nem vállal azért, hogy az azokban foglalt adatok pontosak és 
teljesek. 
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10. A hivatkozott üzletszabályzatok, hirdetmények, kondíciós listák, valamint 
a termékek, szolgáltatások részletes feltételeit és díjait tartalmazó leírások 
elérhetőek a bankfiókokban, az OTP Bank Nyrt. Global Markets 
szolgáltatások igénybevétele során az Ügyfélkapcsolati Osztályon és a 
www.otpbank.hu oldalon. 
 
11. A Bank a tájékoztató módosításának jogát fenntartja. A tájékoztató a 
jövőben külön értesítés nélkül is módosulhat, kérjük, hogy a változásokat 
kísérje figyelemmel. 
 
12. OTP Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041-585; székhely: 1051 
Budapest, Nádor utca 16.; felügyeleti hatóság:Magyar Nemzeti Bank– 1013 
Budapest, Krisztina krt. 39.sz. Felügyeleti hatóság (PSZÁF) engedélyszám: 
III/41.003-22/2002 és E-III/456/2008). Minden jog fenntartva, a tájékoztató az 
OTP Bank Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezi, annak további felhasználása, 
sokszorosítása, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, továbbsugárzása, az arra 
való hivatkozás vagy más honlapba (szolgáltatásba) történő beépítése csak 
az OTP Bank Nyrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges. 
 

http://www.otpbank.hu/

