MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGYEK UniCredit Bank Hungary Zrt.
FORGALMAZÁSÁRA
Megbízó adatai (nyomtatott nagybetűkkel)
Név:………………………………..
Azonosító okmány (személyi igazolvány) száma:……………………………………
Cím:…………………………………………
Értékpapírszámlaszám:……………………….......– ............................................

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:…………………………
Alap megnevezése:…………………………..
Alszámla típusa:__________ /__________ / S00
ISIN kód:………………..
Megbízás típusa:
Visszaváltás

Vétel

Összeg:………………………….
Mennyiség:……………………..
A pénzügyi rendezés módja (bankszámlaszám):…………………………
Megfelelőség értéke:
Nem megfelelő
Értékesítés Befektetési Tanácsadás keretében:
Nem

Megfelelő
Igen

Az érintett befektetési alap Kibocsátási Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, valamint Kiemelt
Befektetői Információját (KIID)
tartós adathordozón kívánom átvenni,
elektronikus úton kívánom átvenni (e-mail)
nem kívánom átvenni
Tudomásul veszem, hogy jelen megbízás akkor lép hatályba, ha a megbízás 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 forgalombahozatal esetén a megbízás összege
a forgalmazási díjjal (forgalomba hozatal) csökkentett értéken kerül befektetésre, visszaváltás esetén a
forgalmazási díj (visszaváltás díja) és a kamatadó levonásra kerül a visszaváltási árból.
Kijelentem, hogy a jelen megbízás aláírását megelőzően az érintett befektetési alap Kibocsátási
Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában foglalt feltételeket (különös tekintettel a befektetési
jegyhez fűződő kockázatokra), valamint a Bank Végrehajtási Politikáját megismertem, a befektetési jegy
megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot a Tájékoztatóban és a Kezelési Szabályzatban foglaltak
ismeretében teszem meg. Kijelentem továbbá, hogy a Banktól a Kibocsátási Tájékoztató, a Kezelési
Szabályzat és a Kiemelt Befektetői Információ (KIID), valamint az alap rendszeres, ill. rendkívüli

tájékoztatási kötelezettsége körében közzéteendő információk elérhetőségére vonatkozó információkat
megkaptam, a fenti nyilatkozatban hivatkozott dokumentumokban foglaltakat magamra nézve
kötelezőnek ismerem el. Elfogadom, hogy a megbízás teljesítése a mindenkori hatályos Kondíciós lista
alapján történik. Kijelentem továbbá, hogy a Bank a jelen megbízással kapcsolatos, a befektetési
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti, a szerződés megkötését megelőző tájékoztatást
megadta.
Amennyiben az ügylet megfelelőség nem megfelelő, alulírott tudomásul vettem, hogy az általam a bank
számára rendelkezésre bocsátott információk alapján, melyekről a befektetési adatlapon nyilatkoztam,
a bank megvizsgálta az ügylet illetve a pénzügyi eszköz számomra való megfelelőségét, és a vizsgálata
alapján az ügylet illetve pénzügyi eszköz a befektetési adatlapomon szereplő információk alapján nem
megfelelő a számomra és a bank kifejezetten nem javasolja az ügylet megkötését illetve a pénzügyi
eszköz megvásárlását vagy visszaváltását illetve eladását. Mindezek ellenére kérem az ügylet
végrehajtását illetve a pénzügyi eszköz megvásárlását vagy visszaváltását illetve eladását.
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény alapján kijelentem, hogy a
befektetés a kockázatviselő képességemnek megfelel. Kijelentem, hogy a jelen Megbízást illetve
Szerződést kizárólag saját megfontolásból adom meg, illetve kötöm, 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 4.2.1. fejezetben leírtak szerinti tájékoztatást megkaptam.
A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem.

-----------------------------------------------------Ügyfél hiteles aláírása (bejelentett aláírásmintával megegyező módon)
Bank tölti ki!
------------------------------------------------Aláírás rendben
Fedezet rendben
Dátum (év, hó, nap, óra, perc): …………………………………

