Forgalmazó : UniCredit Bank Hungary Zrt.
Jegyzési hely : Cím
Ügyletszám : MGB/

VÉTELI NYILATKOZAT
Lakossági állampapír
Alulírott,
Ügyfél neve :
Lakóhelye/székhelye :
Befektető besorolása :
Adóazonosító jel :
Bankszámlaszáma :
Értékpapírszámla száma :
Alszámla típusa :
Megbízás módja :
Értékesítés Befektetési tanácsadás keretében :
jelen Vételi Nyilatkozat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok arra, hogy a
Forgalmazóval kötött Értékpapírszámla-szerződés (a továbbiakban: Számlaszerződés) szabályainak
megfelelően, a Számlaszerződésben hivatkozott banki Üzletszabályzatok, továbbá a Magyar Állam
(Kibocsátó) által, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.)
útján, a Forgalmazó közreműködésével az adott értékpapírra vonatkozóan kiadott Ismertető és
Nyilvános ajánlattétel tartalmának tudatában és az abban foglalt rendelkezésekkel összhangban az
alábbi értékpapírokat átveszem :
Értékpapír megnevezése és sorozatszáma :
ISIN kód :
Darabszám :
Alapcímlet és devizanem :
Össznévérték :
Nettó árfolyam :
Felhalmozott kamat :
Bruttó árfolyam :
Vételár :
Vásárlás értéknapja :
1.) Kijelentem, hogy a Vételi Nyilatkozatban megjelölt vételárat a Forgalmazó részére
megfizettem.
2.) Tudomásul veszem, hogy az előírt határidőben megtett Vételi Nyilatkozatot a Forgalmazó
akkor fogadja el, amennyiben a vételár a Forgalmazó számláján jóváírásra került. A Forgalmazó
a kötvényeket a jelen Vételi Nyilatkozat elfogadása esetén a Vásárlás értéknapján írja jóvá az
Ügyfél értékpapírszámláján.

3.) Kijelentem, hogy velem szemben szerzési korlátozás nem áll fenn, így különösen nem
minősülök nonprofitnak nem minősülő gazdasági társaságnak, illetve nem minősülök a Tpt. 5.§
(1) bekezdés 60. pontja szerinti intézményi befektetőnek.
4.) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kibocsátó, illetve az ÁKK Zrt. a forgalomba hozatallal kapcsolatos
célból jogosult megismerni a Vételi Nyilatkozat tartalmát és az adataimat és ugyanezen célból
jogosult ezen adatokat felhasználni.
5.) A Vételi Nyilatkozat bármely részével kapcsolatban, amelyet az ÁKK Zrt. vagy a Forgalmazó az
Ismertetőben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Kibocsátótól, sem az ÁKK Zrt-től, sem a
Forgalmazótól kamatot, kártérítést, kártalanítást vagy egyéb összeget nem követelek,
kizárólag a befizetett vételár visszafizetését.
6.) Kijelentem, hogy a jelen Vételi Nyilatkozat megtételét megelőzően a Lakossági állampapír
nyilvános forgalomba hozatalához készített Ismertetőt tudomásul vettem és elfogadom, a
befektetés megfelel a kockázatviselő képességemnek. Kijelentem, hogy a Forgalmazó a
vonatkozó, Bszt. szerinti tájékoztatást megadta. Kijelentem továbbá, hogy nem vagyok az
Amerikai Egyesült Államok állampolgára és számomra a Prémium Magyar Államkötvény
értékesíthető.

Kelt :

Forgalmazó cégszerű aláírása

Ügyfél aláírása

