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103. SZÁMÚ HIRDETMÉNY 

A Magyar Posta Befektetési Zrt. tájékoztatója a szerződéskötés rendelkezésre álló lehetőségeiről 

Közzététel: 2019. június 1. 

 

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) ezúton teszi közzé a Magyar Posta Befektetési Zrt. 

függő ügynökeinél történő szerződéskötés korlátait a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatában foglaltaknak 

megfelelően: 

 

 zárolási megbízás befogadása, teljesítése, módosítása, kedvezményezetti rendelkezés befogadása, 
teljesítése, zárolás feloldása és arról igazolás kiállítása, illetve egyéb kapcsolódó rendelkezés 
megadására kizárólag a Magyar Posta Befektetési Zrt. székhelyén személyesen van mód . 
 

 az Ügyfél nem kezdeményezhet a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott, 
Bszt. szerinti átminősítést (így pl. lakosságiból szakmai ügyféllé, szakmaiból lakossági ügyféllé). 
 

 az Üzletszabályzat 1. sz, mellékletében megjelölt Budapest 62 – Dunavirág kirendeltség elnevezésű 
postahelyen működő függő ügynököknél a szolgáltatásokat kizárólag a Magyar Posta Zrt. és a Magyar 
Posta Befektetési Zrt. munkavállalói vehetik igénybe. 
 

 Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap „I” sorozatra vonatkozó vételi vagy visszaváltási 
megbízás megadására kizárólag a Magyar Posta Befektetési Zrt. székhelyén személyesen van mód. 
 

 KELER alszámla szolgáltatás igénybevételére (beleértve a KELER alszámla nyitására, zárására, 
számlakivonat igénylésére illetve bármely egyéb kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó megbízást) 
kizárólag a Magyar Posta Befektetési Zrt. székhelyén személyesen van mód. 
 

 Egyéb korlátozás: 
Amennyiben az Ügyfél a számlájához kapcsolódó igazolást kér, úgy a Szolgáltató Üzletszabályzatának 1. 
sz. mellékletében megjelölt postahelyeken működő ügynökök által az alábbi típusú igazolások adhatók ki 

 Számlatörténet igazolás 

 Igazolás összevont értékpapírszámla egyenlegéről 
Egyéb igazolást az Ügyfél postahelyen leadott kérelmére a Magyar Posta Befektetési Zrt. központi back-
office területe állítja ki és az Ügyfél által megadott levelezési címre postai úton, a kérelem beérkezésétől 
számított 15 napon belül küldi meg. 
  

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fentiekben felsorolt szolgáltatások, rendelkezések igénybevételére vonatkozó 

igényükkel keressék közvetlenül a Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az 

alábbi elérhetőségeken: 

Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 

Kapcsolatfelvételre szolgáló telefonszám: +36 (1) 320 10 84  

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Befektetési Zrt. székhelyén rendelkezések, megbízások megadására kizárólag 
előzetes időpont egyeztetést követően van mód. Időpont egyeztetés a jelen Hirdetményben megadott 
kapcsolatfelvételre szolgáló telefonszámon, a Magyar Posta Befektetési Zrt. Telefonos Ügyfélszolgálat üzleti órái alatt 
lehetséges. Az üzleti órákat a „Szolgáltató üzleti órái és pénztári nyitva tartása” dokumentum – a Magyar Posta 
Befektetési Zrt. Üzletszabályzata 8.sz. melléklete – tartalmazza, mely megtekinthető  a Szolgáltató internetes oldalán 
(www.postamegtakaritas.hu), valamint nyomtatott formában rendelkezésre áll a Szolgáltató  Ügynökhálózatában is. 
 
 

Magyar Posta Befektetési Zrt.  

 


