OTC REPO SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Név:
Cím:
Ügyfélkód: (továbbiakban Ügyfél)

Sorszám:

másrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206, bankszámla szám: 11500016-00000220) továbbiakban Bank - között az alábbi napon, az
alulírott feltételek szerint:
1.
Értékpapír neve:

lejárata:
fajtája:
ISIN kódja:
darabszám:
névérték:
üzletkötés napja, időpontja:
repokamat:
I. eladás
II. vétel
nettó árfolyam:
nettó árfolyam:
felhalmozott kamat:
felhalmozott kamat:
bruttó árfolyam:
bruttó árfolyam:
bruttó árfolyamérték:
bruttó árfolyamérték:
pénz teljesítés napja:
pénz teljesítés napja:
pénz teljesítés módja:
pénz teljesítés módja:
értékpapír teljesítés napja:
értékpapír teljesítés napja:
értékpapír teljesítés módja:
értékpapír teljesítés módja:
Kereskedési helyszín (végrehajtás helye): Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

2. Felek megállapodnak, hogy a Bank eladja az Ügyfélnek az 1 pontban meghatározott értékpapírokat az 1/I
pontban írt feltételekkel és időpontban, majd ugyanezen értékpapírokat az 1/II. pontban írt feltételekkel és időpontban megveszi az Ügyféltől.
3. Felek kölcsönösen szavatolnak az 1. pontban meghatározott értékpapírok az ott írtakon kívüli per-, teher- és
igénymentességéért.
4. Az Ügyfél vállalja, hogy az 1. pontban írt értékpapírok ellenértékét az 1/I. pontban, az értékpapírokat pedig az
1/II. pontban meghatározottak szerint, a Bank szabad rendelkezésére bocsátja. A Bank vállalja, hogy az 1. pontban írt értékpapírokat az 1/I. pontban, az értékpapírok ellenértékét pedig az 1/II. pontban meghatározottak szerint
az Ügyfél szabad rendelkezésére bocsátja.
5. A Ügyfél kijelenti, hogy a Banktól a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti minden tájékoztatást megkapott, egyben külön is elismeri, hogy a Bank a
Bszt. 43.§-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
6. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő Szolgáltatásokra
Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) és mellékletei, valamint a Termékkatalógus tartalmát megismerte és megértette. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Üzletszabályzat mellékletei, így különösen a végrehajtási-, összeférhetetlenségi-, panaszkezelési politika szabályai módosításra kerülnek, úgy minden
esetben az aktuálisan hatályos változat képezi az Üzletszabályzat részét és az tekintendő kötelezőnek az Ügyfél
jelen szerződése vonatkozásában.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Tőkepiaci törvény, a Bszt.,
valamint a Bank Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók.
Budapest, ..............
.........................................
Ügyfél

.............................................
Bank

