MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.
OTC ÉRTÉKPAPÍR ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Sorszám:
amely létrejött egyrészről:
Név:
Cím:
Ügyfélkód:

mint eladó (továbbiakban: Eladó)

másrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi
köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206, bankszámla szám: 11500016-00000220) mint vevő
(továbbiakban: Vevő) között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:
1. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az alábbiakban részletezett értékpapírokat:
Értékpapír neve:
ISIN kódja:
Lejárata:
Fajtája:
Darabszáma:
Össznévértéke:
Alapcímlet/db:
Hozam: %
Nettó árfolyam: %
Felhalm. kamat: %
Bruttó árfolyam: %
Ár/db:
Bruttó árfolyamérték: Ft
Kereskedési nap:
Megbízás végrehajtásának , időpontja:
Pénz teljesítés módja:
Pénzügyi teljesítés dátuma :
Ép. teljesítés módja:
Ép. teljesítés dátuma :
Kereskedési helyszín (végrehajtás helye): Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Levont adó összege:
Megjegyzés:
2. Az Eladó szavatol az adásvétel tárgyát képező értékpapírok per-, teher- és
igénymentességéért. Az Eladó köteles a mindenkori hatályos személyi jövedelemadóról
szóló jogszabályok szerinti formában és tartalommal hiteles dokumentumok bemutatásával
igazolni az értékpapírok beszerzéskori árfolyamát, amely az esetleges árfolyamnyereség
esetén a kamatadó kiszámításához és esetleges megfizetéséhez szükséges.
3. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent meghatározott teljesítési határidőn belül a
vételárat az Eladónak a fent nevezett teljesítési módon a kamatadóval csökkentve kifizeti.
4. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvétel tárgyát képező értékpapírokat a
megadott teljesítési határidőn belül a Vevőnek a fent nevezett teljesítési módon, nyomdai
úton előállított és nem üresre forgatott értékpapírok esetén szabályszerű forgatmánnyal
ellátva leszállítja.
5. A Vevő jogosult a jelen szerződéstől elállni, amennyiben az Eladó a jelen szerződésben
meghatározott bármely kötelezettségének nem tesz eleget.
6. Az Eladó kijelenti, hogy a Vevőtől 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 Vevő a Bszt. 43.§-ában foglalt
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tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
7. Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő
Szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) és
mellékletei, valamint a Termékkatalógus tartalmát megismerte és megértette. Az Eladó
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 az Eladó jelen szerződése vonatkozásában.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Tőkepiaci
törvény, a Bszt., valamint a Vevő Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók.
Budapest, ..............
.........................................
Eladó

.............................................
Vevő
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
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