
ADATLAP ÜGYFÉL- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ÉS BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ
BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ 

MEGHATALMAZOTTAK ÉS CÉGKÉPVISELŐK BEJELENTÉSE

1. ÜGYFÉLRE VONATKOZÓ ADATOK

2. ELJÁRÓ SZEMÉLYRE (meghatalmazott, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletére jogosult személy)
 VONATKOZÓ ADATOK

3. ELJÁRÓ SZEMÉLY JOGÁLLÁSÁRA VONATOZÓ ADATOK

4.2.2. KORLÁTOZOTT JOGKÖR KERETÉBEN A MEGHATALMAZOTT, KÉPVISELŐ AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEKRE JOGOSULT:

5. AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ OKIRAT MÁSOLATOK

4.2. ELJÁRÓ SZEMÉLY JOGKÖRE

4.2.1. AZ ELJÁRÓ SZEMÉLY AZ ÜGYFÉL SZÁMLÁJA FELETT ALÁBBI JOGKÖRBEN JOGOSULT ELJÁRNI

Az EQUILOR Zrt. részére átadott „Adatlap Ügyfél- és értékpapírszámla 
és befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások igénybevételére 
irányuló szerződéskötéshez” elnevezésű dokumentumhoz kapcsolódóan 
kérem a megbízásom szerint megnyitásra kerülő számla felett az okiratban fel-
tüntetett természetes személy részére az alábbiak szerinti, számla feletti ren-
delkezési jog rögzítését, ill. az okiratban jelzett természetes személy adatainak 
rögzítését. 
A megnyitásra kerülő ügyfél- és értékpapírszámla feletti meghatalmazottak, 
képviselők számla feletti eljárási jogának biztosítására a szükséges okiratok, 

jelen adatlapban foglaltak, ill. ahhoz csatolt okmányok másolata alapján kerül 
sor. Az adatlap kitöltése, aláírása önmagában nem biztosít eljárási jogosultságot 
a megnyitásra kerülő számla felett, nem minősül meghatalmazásnak. Az eljárá-
si jogosultság a tényleges meghatalmazás kitöltésével, aláírásával, a meghatal-
mazott személy(ek) EQUILOR Zrt. általi azonosításával, aláírásminta megadá-
sával lép hatályba az üzletszabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével.
Jelen adatlapot eljárási jogosultsággal felhatalmazni kívánt személyenként 
szükséges kitölteni. Az adatlaphoz mellékelni szükséges az 5. pontban jelzett 
okiratok másolatát. 

 Csak akkor szükséges kitölteni, ha a 4.2.1. pontban ’’Korlátozott jogkört jelölt meg’’.

Teljes jogkör:  Korlátozott jogkör:

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. • H-1037 Budapest, Montevideo u.2/C. • TEL.: (+361) 430 39 80 • FAX: (+361) 430 39 81 • EQUILOR@EQUILOR.HU • WWW.EQUILOR.HU

Név / Cégnév:

Lakcím / Székhely:

Születési hely / idő / Cégjegyzék szám:

Eljáró személy neve:

Születéskori név:

Születési hely / idő:

Lakcím:

Személyazonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Anyja neve:

Dokumentum Meghatalmazott Cégképviselő

Személyazonosító okmány
(személyigazolvány, vezetői engedély, x x
útlevél) másolata

Lakcímkártya x x

Aláírási címpéldány  x

Kijelentem, hogy a jelen adatlapon feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek, azokat az érintett természetes 
személy hozzájárulásával adtam meg. 

Kelt: Budapest, 201       . év           hó               nap
 
Név: 
  (cégszerű) aláírás 

A. Természetes személy meghatalmazottja:  

B. Cégjegyzék szerinti cégképviselő önálló cégképviseleti jogosultsággal: 

C. Cégjegyzék szerinti cégképviselő együttes cégképviseleti jogosultsággal:

D. Cégképviselők által bejelentésre kerülő meghatalmazott:

 Igen Nem

4. KÉPVISELETI JOGRA / MEGHATALMAZÁSRA VONATKOZÓ ADATOK / MEGHATALMAZÁS IDŐBELI HATÁLYA 
 Csak akkor szükséges kitölteni, ha a 3. pontban az A) vagy D) pontot jelölte meg.

Korlátlan ideig/visszavonásig 

Korlátozott, meghatározott ideig azaz 201 év hó napjáig

Meghatározott napon, azaz 201 év hó napján

Számlainformáció kérése:

Prompt ügyletekre szóló megbízás:

Származékos ügyletekre szóló megbízás:

Állampapír ügyletekre szóló megbízás:

Pénzátutalási megbízás:

Pénzátvezetési megbízás:

Értékpapír átvezetési megbízás:

Értékpapír transzfer megbízás:

Készpénzfelvételi megbízás:

Értékpapír kölcsön:
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