
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ÁLLAMPAPÍR, 
BEFEKTETÉSI JEGY, KÖTVÉNY

ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETI MEGBÍZÁS

Ügyfél neve

Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) megnevezése  
(ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)

Egyéb rendelkezés

Equilor Befektetési Zrt. A Budapesti Értéktőzsde alapító tagja 
H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. / Tel: (36 1) 430 3980 / Fax: (36 1) 430 3981 / equilor@equilor.hu / www.equilor.hu

Megbízás jellege Értékpapír devizája

Ügyfélkód/számlaszám,  
amelyre az ügylet végrehajtását kéri

Befektetési döntéshozó (meghatalmazott, képviselő) ügyfélkódja  
(ha eltér az ügyféltől, ill. jogi személy esetén)

vagy születési helye, ideje

Vétel

Vétel

Vétel

Vétel

Eladás

Eladás

Eladás

Eladás

Tranzakcióhoz kapcsolódott befektetési tanácsadás

IGEN NEM

Az Ügyfél elismeri, hogy az EQUILOR Zrt. ügyletkötés előtti tájékoztatási kötelezettségének  
a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően eleget tett.

Nyilatkozat a befektetési jegyekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomással bír róla, hogy a megbízásban szereplő (minden egyes) befektetési alap kezelési szabályzata, rövidített tájékoz-
tatója folyamatosan elérhető a befektetési alap kezelőjének honlapján, közzétételi helyein, amelyeket az EQUILOR külön írásbeli kérésre nyomta-
tott formában is átad az Ügyfél részére.

Kelt,                                            , 202        év               hó                nap

Érkezés/átvétel időpontja: 202        év               hó                nap;                óra                perc

Szeméyes megbízásadás esetén aláírt példány másolata az Ügyfél részére átadandó!

Ügyfél (cégszerű) aláírása

Ügyintéző aláírása 

Instrumentum megnevezése

1.

2.

3.

4.

Tranzakció összege
VÉTELI megbízás 
esetén kitöltendő!

Mennyiség darab 
ELADÁSI megbízás 
esetén kitöltendő!
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