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MEGBÍZÁS TŐZSDEI ÉRTÉKPAPÍR
VÉTELRE/ELADÁSRA

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Megbízó adatai (nyomtatott nagybetűkkel)
Név

Azonosító okmány (személyi igazolvány) száma

Cím

Értékpapírszámlaszám

ΗΗΗΗΗΗ– ΗΗΗΗΗΗΗΗ
megbízom az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t (a továbbiakban: Bank), hogy a közöttünk fennálló Értékpapírszámla-szerződés (a továbbiakban:
Számlaszerződés) szabályainak megfelelően, a Számlaszerződésben hivatkozott banki Üzletszabályzatok ismeretében az alábbi megbízásomat
teljesítse:

Megbízás adatai (nyomtatott nagybetűkkel)
Ügyletszám

Értékpapír megnevezése

Megbízás típusa

ISIN kód



Vétel



Alszámla típusa

__________ /__________ / S00

Eladás

Mennyiség/Névérték

Limit ár/Árfolyam

A megbízás összege (jutalék nélkül)

Megbízás érvényes

Megbízás pénzügyi rendezésének módja (bankszámlaszám)

Érvényesség típusa*

Megfelelőség értéke



Megfelelő

Értékesítés Befektetési Tanácsadás keretében



Nem megfelelő



Igen



Nem

Csak végrehajtás



Igen



Nem

* Visszavonásig érvényes rendelkezés esetén a megbízás 360 napig él ezen időpontig nem teljesült megbízás automatikusan törlésre kerül.

Kijelentem, hogy a Bank Végrehajtási Politikáját megismertem és elfogadom. Ennek alapján részteljesítést is elfogadok. Hozzájárulok továbbá
ahhoz, hogy a Bank a megbízást más megbízásokkal összevontan vagy megbontva teljesítse. Tudomásul veszem, hogy jelen megbízás akkor lép
hatályba, ha a megbízás (vétel esetén az ellenérték, eladás esetén az értékesíteni kívánt értékpapírok) és a Kondíciós Lista szerinti jutalék fedezete
az Általános Üzleti Feltételek a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra üzletszabályzatban és a Számlaszerződésben
írtaknak megfelelően a Bank rendelkezésére áll. Tudomásul veszem továbbá, hogy a megbízás teljesülésekor, legkésőbb a KELER elszámolási
időszak utolsó napján a Bank, a vásárolt értékpapírt/az eladott értékpapír jutalékkal, egyéb terhekkel és esetleges költségekkel csökkentett
ellenértékét a Számlaszerződésben (Összevont Számlaszerződés 2-es pontjában illetve deviza esetén a Összevont Számlaszerződés mellékletét
képező Mellékletben) meghatározott számlámon jóváírja. A Bank a teljesítés után, annak tényéről részletes tájékoztatót küld az általam a
Számlaszerződésben megadott értesítési címre. Eladási megbízás esetén kijelentem, hogy a megbízás tárgyát képező értékpapírok kizárólagos
tulajdonomat képezik, azok per-, teher-és igénymentesek, azokat érintő egyéb átruházási korlát nem áll fenn. Kijelentem, hogy a Bank az adott
befektetéssel kapcsolatos Bszt. szerinti tájékoztatást megadta. Amennyiben az ügylet megfelelőség Nem megfelelő, úgy kijelentem, hogy a Bank
az Általános Üzleti Feltételek a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítõ Szolgáltatásra üzletszabályzat 4.2.2 fejezetben leírtak szerint
elvégezte az ügylet illetőleg pénzügyi eszköz megfelelőségének ellenőrzését, és felhívta ﬁgyelmemet arra, hogy adott pénzügyi eszköz a tesztek
alapján nem megfelelő számomra. Alulírott kijelentem, hogy a Bank a mai napon megadott, fentiekben körülírt ﬁgyelemfelhívását megértettem és
tudomásul vettem. Ennek ellenére kérem, hogy a Megbízást a Bank hajtsa végre.
Csak végrehajtás esetén alulírott tudomásul vettem, hogy a Bank nem vizsgálja az ügylet illetve pénzügyi eszköz megfelelőségét, így ennek
következményei számomra nem érvényesülnek.
Kijelentem, hogy a jelen Megbízást kizárólag saját megfontolásból adom meg, azzal összefüggésben a Banktól befektetési tanácsadást nem kértem
és nem kaptam.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen ügylet befektetési tanácsadás keretében került megkötésre, az Általános Üzleti Feltételek a Befektetési
Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra üzletszabályzat 4.2.2 fejezetben leírtak szerinti tájékoztatást megkaptam.
A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem.

Bank tölti ki!

Ügyfél hiteles aláírása (bejelentett aláírásmintával megegyező módon)

Aláírás rendben

Dátum (év, hó, nap, óra, perc)

2014. 03. – AN-MIFID-07

Bank példánya

Fedezet rendben
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