9. sz. melléklet

Random Capital Zrt.
Üzletszabályzat
Ügyintéző:
Ügyfélszám:

Bizományosi szerződés értékpapír eladásra
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
Megbízott,
másrészről
név/cégnév:
………………………………..…
lakóhely/székhely:
…………………………………..
személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám: …………………………………..
ügyfél egyedi számlaszáma:
………………………………..…
adóazonosító jel/adószám:
……………………………..……
(a továbbiakban: Ügyfél), mint Megbízó
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1.) Az Ügyfél megbízza a Társaságot az alább részletezett, kizárólagos tulajdonát képező, per-, teher-, igény- és
hiánymentes értékpapírok bizományosként való értékesítésére a Budapesti Értéktőzsdén, a feltűntetett
érvényességi időn belül:
Az értékpapír
Megnevezése:
Darabszáma:
Névértéke:
Eladási limitár:
Megbízás összértéke:
Teljesítés napja:
Megbízás érvényessége:

0 db
0, - Ft
0, - Ft/db
0, - Ft

2.) A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra és ez alapján az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen
szerződésbe foglalt megbízását a Társaság akár saját számlás ügyletként, más megbízásokkal összevontan
vagy azt megbontva teljesítse.
3.) Az Ügyfél jelen szerződés megadásakor biztosítja ügyfélszámláján az Üzletszabályzat és a Kondíciós Lista
rendelkezései szerint meghatározott mértékű fedezetet.
4.) A Társaság a megbízás teljesítésért a Kondíciós Listában a nem elektronikus megbízásokra meghatározott
mértékű jutalékot számítja fel.
5.) Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hiteles és teljes bizonyító erővel bíró dokumentumok
bemutatásával igazolja a fedezetként biztosított értékpapírok beszerzési árfolyamát.
6.) A megbízás teljesítését követően a Társaság az Üzletszabályzatának megfelelően haladéktalanul tájékoztatja
lakossági Ügyfelet a végrehajtás tényéről, valamint annak paramétereiről és a bizományosi díjjal csökkentett
eladási jóváírja az Ügyfél Társaságnál vezetett ügyfélszámláján.
7.) Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénynek megfelelően, teljes
körűen, megfelelő időben tájékoztatta.
8.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő Felek között megkötött keretszerződésekben,
valamint a Társaság Üzletszabályzatában foglaltak irányadók.
Kelt: Budapest,
…………………………………….
Ügyfél

…………………………………….
Társaság

