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Ezúton szeretnénk azon természetes személy Ügyfeleinket, akik a
Magyar Állam (Kibocsátó) által meghatározott befektetői körnek
megfelelnek – azaz magyar forintban kiadásokkal, bevételekkel és
tényleges megtakarítással rendelkeznek –, tájékoztatni arról, hogy 2021.
december 2. napjától elérhetővé válik számukra a Magyar Állampapír
Plusz (MÁP Plusz) és Prémium Magyar Államkötvény (PMÁP)
állampapírok másodpiaci értékesítése (kereskedési helyszínen kívüli
piacon (OTC) kötött Azonnali értékpapír adásvétele) az OTP Bank Nyrtnél.
Ügyfeleink abban az esetben vehetik igénybe ezt a szolgáltatást,
amennyiben rendelkeznek Az OTP Bank Nyrt. Global Markets
Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata hatálya alatt kötött Global
Markets Keretszerződéssel és abban szerződtek a Global Market
szolgáltatások közül az Azonnali értékpapír adásvétel ügyletekre. Az
ügyletkötés további feltétele, hogy egy adott Ügyfél esetében az adott
napon MÁP Pluszra megkötött Azonnali értékpapír adásvétel tranzakciók
minimum 20 millió forint névértékre szóljanak, azaz az ügyleti limit egy
adott Ügyfél azonos napi kötéseinek összességére értendő, nem az
egyedi tranzakcióra. A MÁP Plusz és PMÁP állampapírok másodpiaci
vételi ügyletek lehetőségét az OTP Bank Nyrt, munkavállalói nem vehetik
igénybe.
Az ügyletek lebonyolítására kizárólag a Global Markets Értékesítésen
keresztül van mód.
A MÁP Plusz és PMÁP másodpiaci adásvételére az Azonnali értékpapír
adásvétel ügyletekre vonatkozó díjtételek érvényesek.
Az OTP Bank Nyrt. a MÁP Plusz és PMÁP másodpiaci adásvételére szóló
megbízásokat a rendelkezésére álló állomány terhére tudja teljesíteni.
Amennyiben további, akár szóbeli egyeztetést tart szükségesnek , kérjük,
keresse üzletkötőjét, elérhetőségeket itt találja:
https://www.otpbank.hu/portal/hu/GlobalMarkets/Szakertok
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Figyelemfelhívó tájékoztatás
Jelen tájékoztató általános jellegű ismertetést tartalmaz, így nem veszi figyelembe az
Üzletfelek egyedi igényeit, pénzügyi helyzetét, kockázatvállaló képességét, ezért
kérjük, a befektetési döntése előtt kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz.
A jelen tájékoztatóban közölt megállapítások nem objektív és nem független
magyarázatot tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum a)
nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi
követelményeknek megfelelően készült, és b) nem vonatkozik rá a befektetési
elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom.
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek,
ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek,
jogi-, adó vagy számviteli tanácsadásnak, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek.
Ezen tájékoztató az elkészítésének idején irányadó piaci helyzetet tükrözi, azonban az
információk csak időleges tájékoztatást nyújtanak, és a piaci viszonyokkal,
körülményekkel megváltozhatnak. Bár az OTP Bank Nyrt. jóhiszeműen hagyatkozott
olyan forrásokra a tájékoztató elkészítésekor, amelyeket megbízhatónak gondol,
semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy a
dokumentumokban foglaltak pontosak és teljesek. A jelen tájékoztató semmilyen
további elemzés alapjául nem szolgálhat a benne feltüntetett pénzügyi eszközök
vonatkozásában. 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 jelen tájékoztatóban meghatározott
pénzügyi eszközbe kíván befektetni, és ugyanígy nem felelős az OTP Bank Nyrt. a
befektetők által a jelen tájékoztató alapján hozott befektetési döntésért, különös
tekintettel a befektetés jogszerűsége és alkalmassága (megfelelősége)
vonatkozásában.
Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott
döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó
dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket,
kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát,
kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség
bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel
kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján hozott
konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank
Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél
által kitűzött cél eléréséért.
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. PSZÁF engedélyszám: III/41.003-22/2002 és E-III/456/2008, további
információk: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Ertekpapir/MIFID).
A jelen tájékoztató elkészítésének időpontja: 2022. február 21.
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