Nyilatkozat
Bekerülési árról
értékpapír transzfer és értékpapír átvezetési megbízások
Megbízó
Megbízó neve:
Megbízó lakcíme/jogi személy esetén
székhelye:
Megbízó születési helye/ideje, jogi
személy esetén cégjegyzék száma:
Megbízó adóazonosító jele/adószáma:
Megbízó ügyfél- és értékpapír
számlavezetője:
Megbízó ügyfél- és értékpapír számla
száma (ügyfélkódja):
Kedvezményezett
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett lakcíme/székhelye:
Kedvezményezett születési helye/ideje:
Kedvezményezett adóazonosító
jele/adószáma:
Kedvezményezett ügyfél- és értékpapír
számlavezetője:
Kedvezményezett ügyfél- és értékpapír
számla száma (ügyfélkódja):
Alulírott Megbízó és Kedvezményezett (együttesen: Felek) jelen nyilatkozat aláírásával, a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény 67.§ (5) bekezdésére történő hivatkozással, büntetőjogi felelősségük tudatában egyezően kijelentik, hogy az
EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, Cg. 01-10-041431) közreműködésével végrehajtott értékpapír
transzfer/értékpapír átvezetési megbízás tekintetében az alábbiakban jelzett vételár(ak) a megbízás(ok) alapját képező, a
Megbízó és a Kedvezményezett között létrejött szabályszerű jogügylet(ek) szerinti, valóságnak megfelelő, vételár(ak) és azok
adóügyi bizonylatokban történő feltüntetésének jogszabályi akadálya nem áll fent. A Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozatban
foglalt, a Felek által meghatározott hibás vagy hiányos adatok miatt az EQUILOR-t terhelő esetleges hatósági elmarasztalás
esetén egyetemlegesen kötelesek megtéríteni az EQUILOR-t ért veszteségeket, amelyek összegével az EQUILOR jogosult a
bármelyik ügyfél számláját megterhelni.

Hivatkozás az értékpapír átvezetési, transzfer
megbízásra (Megbízás dátuma, egyéb
azonosító):
A megbízásban szereplő értékpapírok
megnevezése
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Megbízó ügyfél neve / (cégszerű) aláírása
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Kedvezményezett ügyfél neve / (cégszerű) aláírása

Jelen nyilatkozatot külső partnertől érkező bejövő értékpapír transzfer, és EQUILOR ügyfelei közötti értékpapír átvezetési
megbízások esetén kell szükséges alkalmazni. Az EQUILOR-tól eltérő szolgáltatótól érkező, bejövő transzfer esetén az
instrumentumok EQUILOR-nál vezetett számlán történő jóváírása előtt, míg az EQUILOR-nál vezetett ügyfélszámlák közötti
átvezetések esetén a megbízással együtt szükséges leadni. A nyilatkozat leadásának elmulasztása esetén az EQUILOR a
tranzakcióhoz kapcsolódóan nem rögzít bekerülési átlagárat az érintett instrumentumhoz.
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