11. sz. melléklet
Ügyfélszám:
Dátum:

Értékapír letéti szerződés
Amely létrejött egyrészről
A Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1053
Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám:
01-10-046204, a továbbiakban: Társaság) mint Letéteményes,
másrészről
név/cégnév:
………………………………………..…
lakóhely/székhely:
…………………………………………..
személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám:……………………………
ügyfél egyedi számlaszáma: …………………………….…………..…
adóazonosító jel/adószám: …………………………….………..……
mint Letevő, (a továbbiakban: Ügyfél)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
szerint:
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A Társaság igazolja, hogy a mai napon letétkezelés céljából átvette az Ügyféltől az
alábbi értékpapírokat:
A

g y ű j t ő e l v e n

/

e g y e d i

l e t é t k é n t * átvett

értékpapír
megnevezése:
címlete:
darabszáma:
névértéke:
össznévértéke:
sorszáma:
* nem megfelelő rész törlendő
2.

A Társaság kizárólag – tudomása szerint – per-, teher-, és igénymentes értékpapírok
letéti őrzését vállalja.

3.

A Társaság nem vesz át olyan nyomdai úton előállított értékpapírt, amely sérült,
hiányos, letiltott vagy eredetiségét illetően a Társaságnak kétsége merül fel.

4.

Gyűjtőelven átvett értékpapír esetén a Társaság jogosult az értékpapírokat a Központi
Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-nél (a továbbiakban: KELER) vezetett
483/M00000 számú gyűjtőszámlán tartani. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tőzsdei
értéktárban történő tárolásból következően az egyedi értékpapírok nem különböztethetőek
meg, és így a Társaságnak nem áll módjában a szerződés megszűnésekor a letétbe
helyezett címletű és sorszámú értékpapírok visszaszolgáltatása. A Társaság jelen letéti
szerződés megszűnésekor az 1. pontban megnevezett értékpapírral azonos megnevezésű,
címletű és darabszámú értékpapír átadására köteles.
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5.

Egyedi letétkezelés keretében átvett értékpapír esetén a Társaság az értékpapírt
sorszám szerint azonosítja és értéktárában elkülönítetten kezeli, vagy a KELER
alletétkezelésébe adja.

6.

A Társaság érvényesíti az Ügyfélnek az 1. pontban meghatározott értékpapírjain
alapuló követeléseit akként, hogy a Társaság az Ügyfél értékpapírjainak ellenértékét, vagy
értékpapírjai után járó hozamot, kamatot, osztalékot, illetőleg minden más bevételt (a
továbbiakban együttesen: Bevételek) beszed, vagy gondoskodik azok beszedéséről, amint
azok esedékessé válnak. A Bevételek összegét az Ügyfélnek a Társaságnál vezetett
számláján (a továbbiakban: Számlán) jóváírja, a díjak és költségek levonása után. A
Bevételekről a Társaság az Ügyfél számára külön értesítést nem küld.

1. A Társaság a letétben lévő értékpapírokat érintő bárminemű rendelkezést kizárólag az
Ügyféltől, kifejezett írásbeli utasításban fogad el.
2. Amennyiben az Ügyfél a Számlán nyilvántartott részvényei által megtestesített részvényesi
jogait személyesen kívánja gyakorolni, úgy Társaság a dematerializált értékpapírról – az
Ügyfél ezirányú írásos kérése alapján - tulajdonosi igazolást állít ki.
A tulajdonosi igazolás tartalmazza:
a) a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését,
b) a részvény sorszámát és az ISIN-kódját,
c) a Társaság megnevezését és cégszerű aláírását,
d) névre szóló részvény esetén az Ügyfél elnevezését és székhelyét.
3. A tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A
tulajdonosi igazolás kiállítását követően a Számlán az adott értékpapírra vonatkozóan a
Társaság változást nem vezet át, a Számla feletti rendelkezés a közgyűlés befejezéséig
nem lehetséges. A közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról a
Társaság a közgyűlést megelőzően tájékoztatja a kibocsátó részvénytársaságot.
4. A Társaság az Ügyfél értékpapírjainak tekintetében nem szavaz, nem ír alá semmilyen
meghatalmazást az értékpapírok tekintetében való szavazásról, illetve arra tekintettel nem
ad hozzájárulást, illetve nem tesz semmilyen intézkedést, kivéve, ha erre vonatkozóan az
Ügyféltől írásban megbízást kap.
5. A szerződés megszűnik valamennyi értékpapír felvételekor, transzferekor vagy kötvény
esetén az összes törlesztő- és kamatszelvény beváltásával.
6. A letéti díj a Kondíciós Listában meghatározottak szerint kerül felszámításra.
7. Az Ügyfél meghatalmazza Társaságot, hogy a Társaságnál vezetett számláját megterhelje
minden olyan összeggel, amellyel az Ügyfél a jelen szerződéssel kapcsolatban
Társaságnak tartozik. Az Ügyfél gondoskodik arról, hogy a nála felmerült költségekre,
illetve a jelen szerződéssel kapcsolatos díjakra a Társaságnál vezetett számlája fedezetet
nyújtson
8. A Felek a szerződés megkötése után a saját érdekkörben bekövetkezett, a megállapodás
lényeges elemeit érintő, nyilvánosságra nem hozott, vagy a másik Fél által hozzá nem
férhető változásokról kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
9. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdések tekintetében a Társaság Üzletszabályzata,
valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
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10. A felek a jelen szerződést együttes elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyóan aláírják.
11. A Letevő a jelen szerződést a Társaság Üzletszabályzatának ismeretében köti.
12. Jelen szerződés aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Budapest,

.............................................
Ügyfél

............................................
Társaság
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