MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.
BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS OTC ÉRTÉKPAPÍR VÉTELÉRE
Sorszám:
amely létrejött egyrészről
Név:
Cím:
Ügyfélkód:
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)
és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhely:
1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-041206
Bankszámla száma:
mint bizományos (továbbiakban: Bank)
között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:
1. A Megbízó megbízza a Bankot az alább részletezett értékpapírok bizományosként való
megvásárlásával:
Értékpapír neve:

Részteljesítés:

ISIN kódja:
Fajtája: /
Darabszáma: […]db
Össznévértéke: […]Ft.
Limitár: […]Ft
Árfolyam : […]%

Bizományosi díj: […]Ft

Letéti követelmény : […]Ft
Üzletkötés napja:

A megbízás időtartama: […]- ig

Pénz teljesítés módja:

Pénzügyi teljesítés dátuma:

Értékpapír teljesítés módja:
Megjegyzés:
2. A Bankot minden megbízás (rész)teljesítése esetén a teljesítési árfolyam alapján számított
[…] %, legalább […] (összesen a limitár alapján előrevetítve […] Ft) illeti meg
bizományosi díj címén. A teljesítés hivatalos igazolása az elszámolás.
3. A Megbízó vállalja, hogy megbízásának leadásával egyidejűleg a megbízás fedezeteként
letétbe helyezi a Banknál a fenti letéti összeget. A Megbízó tudomásul veszi, hogy
megbízását a Bank csak akkor köteles teljesíteni, ha a Megbízó a letéti
követelményeknek eleget tett és a megbízás fedezete a Bank rendelkezésére áll. A
Megbízó felhatalmazza a Bankot, hogy teljesítéskor a letétből a vételárat a fenti
értékpapírok eladójának megfizesse. A megbízás eredménytelensége esetén a Bank a
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letétbe helyezett összeget a megbízás lejáratát követő munkanapon visszaszolgáltatja a
Megbízónak.
4. A megbízás teljesítésének napja az értékpapírok eladójával megkötött adásvételi
szerződés teljesítésének napja. Mivel a Bank a jelen megbízást 3. személy
közreműködésével hajtja végre, a harmadik személy igazolásának kézhezvételét követő
munkanapon tájékoztatja a Megbízót a megbízás végrehajtásáról az elszámolási igazolás
megküldésével.
5. A megbízás elszámolásának napján a Bank a vásárolt értékpapírokat a Megbízó szabad
rendelkezésére bocsátja az 1. pontban írt módon.
6. Bank jogosult a jelen szerződéstől elállni, amennyiben a Megbízó a jelen szerződésben
meghatározott bármely kötelezettségének nem tesz eleget.
7. A végrehajtás helyszíne
A Bank a Megbízónak a végrehajtás helyszínére vonatkozó eltérő és a Bank által
elfogadott rendelkezése hiányában jelen megbízási szerződés tárgyát képező termékekre
adott megbízást a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő
Szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat)
mellékletét képező Végrehajtási politikában foglaltak szerint hajtja végre.
8. A Megbízó kijelenti, hogy a Banktól a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, és a
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.)
szerinti minden tájékoztatást megkapott, egyben külön is elismeri, hogy a Bank a Bszt.
43.§-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
9. A Megbízó kijelenti, hogy a Bank Üzletszabályzata és mellékletei, valamint a
Termékkatalógus tartalmát megismerte és megértette. A Megbízó tudomásul veszi, hogy
amennyiben az Üzletszabályzat mellékletei, így különösen a végrehajtási-,
összeférhetetlenségi-, panaszkezelési politika szabályai módosításra kerülnek, úgy
minden esetben az aktuálisan hatályos változat képezi az Üzletszabályzat részét és az
tekintendő kötelezőnek a Megbízó jelen szerződése vonatkozásában.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
Tőkepiaci törvény, a Bszt., valamint a Bank Üzletszabályzatának rendelkezései az
irányadók.
Budapest, ..................

................................................
Megbízó

....................................................
Bizományos
Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zrt.
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