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BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI JEGY ELADÁSÁRA
Sorszám:
amely létrejött egyrészről
Név:
Cím:
Ügyfélkód:
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám: 10-10-041206
Bankszámla száma:
mint bizományos (továbbiakban: Bank)
között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:
1. A Megbízó megbízza a Bankot az alább részletezett értékpapíroknak bizományosként való
eladásával:
Értékpapír neve:
ISIN kódja :
Darabszáma: […]db
Darabár: a kereskedési napra érvényes egy jegyre jutó nettő eszközérték
Bizományosi díj: […][devizanem]/%
Kereskedési nap:
Megbízás végrehajtásának időpontja:
Pénz teljesítés módja:
Ép. teljesítés módja:
Teljesítés dátuma:
Megjegyzés:
Kereskedési helyszín:

2. A Megbízó a megbízás megadásával egyidejűleg az értékesíteni kívánt értékpapír
darabszámot óvadékként elhelyezi a Banknál, amelyet a Bank visszaszolgáltat, ha a
megbízás teljesítése valamilyen okból kifolyólag meghiúsul.
A megbízás teljesítésének napja az Alap Nyilvános Tájékoztatójában közzétett teljesítési
nap, amely napon az eladott értékpapírok elszámoláson feltüntetett ellenértékét a Bank az
Ügyfél szabad rendelkezésére bocsátja.
3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a felszámított jutalékkal csökkentett árfolyamnyereség
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után a Bank a mindenkor hatályos Szja törvényben meghatározott mértékű kamatadót
állapítja meg és vonja le.
4. A Bank a jelen megbízást a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő
szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) mellékletét
képező Végrehajtási politikában foglaltak szerint hajtja végre.
5. A Megbízó kijelenti, hogy a jelen megbízás tárgyát képező értékpapírt kibocsátó
Befektetési Alap PSZÁF által jóváhagyott nyilvános Tájékoztatóját megismerte, 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, és minden olyan tájékoztatást, információ a Megbízó rendelkezésére bocsátott,
amely a befektetés kockázatának megítéléséhez alapvetően szükséges.
6. 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.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Tőkepiaci
törvény, a Bszt, a befektetési jegyet kibocsátó Alap Nyilvános Tájékoztatója valamint a
Bank Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók.
Budapest, .............

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

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