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TREASU RY KERETSZERZODES
ÉnrÉrPAPĺR ADÁsVÉľeu ÜcyleTEK vÁuLATl
ÜcvreLEKKEl ronľÉruŐ xorÉs Éuez
Szerződés száma:

amely |étrejött a(z)

BUDAPEsT róvÁnos Vlll. reRÜleľ lozsrrvÁnosl öruxonuÁNYzAT ameĺy a Magyar
Ál|amkincstár a|ta| a 15735715-242 adószámon bejegyzett, ame|ynek székhe|ye: 1082 BUDAPEST,
BARoss UTCA 63-67; (az,,Ügyfét''), és a

K&H BANK zRT. ame|y a Fővárosi Torvényszék CégbírTsága á|ta| Cg. 01-10.041043 számon
bejegyzett magyar hĺte|ĺntézet, ame|ynek bejegyzett székhe|ye: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9.,
adószáma: 10195664-4-44 (a,,Bank'')

(a továbbĺakban Ügyfé| és Bank kü|ön-kÜ|ön: ,,Fé|'', egyÜttesen: ,,Felek'') ktzött az alu|írott helyen és
időpontban, az a|ábbi fe|tételek me||ett:

(1) Je|en Keret megá|lapodás a|apján a Felek egymássa| az a|ábbi fe|téte|eknek megfe|elő értékpapír
adásvéte|i Ügy|eteket (a továbbiakban egyÜtt: Treasury Ügy|etek) köthetnek.
a) A te|jesĺtés DVP e|számo|ású T+(maximum) 5 nap te|jesítési határidővel történik

(Diszkontkincstárjegy esetén DVP e|számolásÚ T+maximum 8 nap te|jesítési határidőve|), vagy
A Bank á|ta| e|adott értékpapír e||enértékét az Ügyfé| e|őzetesen e|he|yezte a Bankná|, vagy
A Bank á|ta| vásáro|t értékpapír e||enértékének megfizetésére a Bank csak azt kovetően köte|es,
hogy az éńékpapír a Bank értékpapĺrszám|áján jlváírásra kerü|t'

Abban az esetben, ha az Ügyfé| részére a Bank értékpapír Ügy|etek kÖtésére vonatkozóan limitet á||ított
Íe|, az ,ĺ. pontban meghatározott fe|téte|ektő| eltérő értékpapír adásvételĺ ügy|et is kÖthető, kivéve a repo
ÜgyIetet.

Az egyes megkötott Ügy|etek konkrét fe|téte|eit Visszaigazolás, vagy Eseti Szerződés fogja tarta|mazni.

Az Ügyfé| az 1. számÚ Mel|ék|et szerint adja meg azon szeméĺy(ek) nevét, a|áírás-mintáját, akik
jogosultak az Ügyfé| nevében a Bank Piaci igazgatÓságának hangrögzítésse| ellátott vezetékes
te|efonvona|án Treasury Ügy|etet kötni, Visszaigazo|ást vagy Eseti Szeződést a|áírni. A Bank Pĺaci
|gazgatlságának üz|etkotői a Bank hon|apján tekinthetők meg'

A Bank a Treasury ügy|etek Visszaigazo|ását vagy Eseti Szezódését telefaxon továbbítja az Ügyfé| 3.
számú Me||ék|etben megje|ölt e|érhetőségeire. Az Ügyfé| Visszaigazo|ást vagy Eseti Szeződést telefaxon
a 3. számÚ Me||ék|etben rögzített fax számrT| a Bank 2. számÚ Me||éklet ||I2. részében megje|ölt
faxszámára küldheti érvényesen.

Amennyiben az Ügyfél a 3. s-zámrj Mellék|etben több elszámo|ási szám|át ĺs magad, akkor minden egyes
Ügy|et megkötésekor telefonon meg ke|| adnia, hogy me|yik szám|áján ttrténjen az Ĺigy|et teljesítése. A 3.
számú me||ék|etben nem szerep|ő szám|ákra a Bank elszámolási instrukciót nem fogad e| és nem
te|jesít' Amennyĺben az Ügyfé| nem je|ö| meg az ügy|et te|jesítéséhez szám|aszámot, akkor az Ügy|etet a
Bank az Ügyfé|nek a ná|a vezetett értékpapír- i||etve ügyfé|főszám|ájára te|jesíti.

A me||ékletek tarta|mát módosítani csak a je|en Keretmegá||apodás me||ék|ete szerinti formában és
tańa|omma|, a módosítás két eredeti aláírt pé|dányának a2' számú Mel|ék|et |. részében megjelö|t cÍmre
történő e|juttatásáva| |ehet. A módosítás akkor |ép hatályba, amikor a Bank a meghata|mazäs a|äirt
érvénybe he|yezésizáradékka|e||átott egyik pé|dányátaz Ügyfélrészére visszajuttatja.

A Fe|ek - a Visszaigazo|ás vagy va|ame|y Eseti Szeződés e||enkező rende|kezése hiányában - az
egymásnak fizetendő e||enértéket és eset|eges egyéb összegeket, illetve az egymás rende|kezésére
bocsátandó értékpapírokat a Keretmegá|lapodás 2. és 3. számÚ Me||ék|etében megjelö|t szám|áikra
tÖrténő átuta|ássa|, i lletve transzferre| kote|esek te|jesítenĺ.
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TREASURY KERETSZERzÓoÉs ÉnľÉxpRpÍR RoÁsvÉrell ÜoYleTEKRE
Szezódés száma: K&H
(9) Je|en megá||apodás bármelyik Fé| részéről, írásban, azonna|i hatá||yal, indoko|ási ktte|ezettség né|kü|

fe|mondható, a már megkötott Treasury Ügy|etek vonatkozásában azonban továbbra is a|ka|mazni ke||,
azza|, hogy a Fe|ek új Treasury ügy|etet nem kotnek.

(10) Je|en keretszezódésben nem szabá|yozott kérdésekben a Bank Befektetési és kiegészítő
szo|gá|tatásaira vonatkozi Üz|etszabá|yzatában, valamint a Bank á|ta|ános Uz|etszabá|yzatában fog|a|t
rendeIkezések irányadóak.

Kelt: Budapest, 2016....

ALÁíRÁsoK

az Ügyfé|:
BUDAPEST FlVÁRos Vltl. KERÜLET JozsEFVÁRosl öľronuÁNYzAT

A|áírás: A|áírás:

Név: Név:

a Bank:
K&H BANKZRT.

A|áírás: A|áírás:

Név:

Ké4egyď:
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TREASU RY KERETSzERzŐoÉs ÉnrÉrcpRpĺn noÁsvÉľeu Ücyt-sTEKRE
Szerződés száma.

í. MELLÉKLET

RENDELKEZÓK
VÁLLALAT! ÜGYFELEK TREAs U Rv ÉnľÉxpłpín noÁsvÉľe I.l Ücvleľelľ ez

1. ÜzIetkötésre jogosuttak

A BUDAPEST FiVÁRos Vttt. KERÜLET ĺózservÁRos! öNKoRMÁNYZAT (cégnév) 1o82 BUDAPEST,
BARoss UTOA 63-67 székhe|y) nevében kizárl|ag az a|äbbi szemé|yek jogosu|tak telefonon, Treasury Ĺigy|etet
kÖtnĺ, mindaddig, amÍg a |istát érintő va|ame|y vá|tozásrl| írásban nem értesítjÜk a Bankot:

Rendelkező neve Elérhetőséq (telefonJ faxszám/e.mail)

2. Megkötött ĺigyletekre vonatkozó Visszaigazolás, vagy Eseti Szerződés a|áirásárajogosultak

Kizárl|ag az a|äbbi szemé|yek jogosu|tak Treasury ügyletre vonatkozl Visszaigazolást, vagy Eseti Szeződést
a|áírnĺ mindaddig, amíg a |istát érintő va|ame|y vá|tozásró| írásban nem éńesítjük a Bankot:

A je|en me||ék|et Ügyfé| cégszerű a|áírásával és a Bank á|ta|i érvénybe he|yezéséve| |ép hatályba.

*A hatá|yba |épésse| egyidejű|eg a korábbi Meghata|mazás érvényét veszti' i A hatá|yba |épéssel egyidejű|eg a
korábbi Meghatalmazás kiegészü| a je|en |istában fogla|t szemé|yekke|.

Kelt, Budapest, 2016

azUgyÍé|:
BU DAPEST FŐVÁRos V| Il. KERÜ LET JózsEFVÁRos! öľ xonuÁNYzAT

A|áírás: Aláĺrás:

Név: Név:

ĺ A kíuánt mód x.sze| jelö|endő
* Módosítás esetén a kívánt szciveg a|áhÚzássa| je|ö|endő' Ennek hĺányában, Vagy nem egyérte|mú ktz|és esetében a Bank jogosult úgy
tekinteni' hogy az újonnan beadott Meghata|mazás a korábbit hatályon kívü| he|yezi.

Kézjegyek:

J.
K&H

Rendelkező A|áírás módjaí
Neve Elérhetőséq (telefon./faxszám/e.mai I) Aláírás mlnta onálló Eqyĺittes

_$--
IĄ s;łu ľ',,

a KBC csoport tagia &"' 6o @@@@

vidaknecs
Írógép
3 



TREASURY KERETszERzŐoÉs ÉnrÉxpRpĺR RoÁsvÉTEL| ÜGYLETEKRE
Szezódés száma:

äRnoÉx:

A fenti Meghata|mazást érvénybe he|yeztÜk.

Budapest, 2016..........

a Bank:
K&H BANK ZRT.

A|áírás: A|áírás:

Név:

Kézjegyek:

l-
K&H
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TREASURY KERETszERzloÉs ÉnĺÉrpłpĺn RoÁsvÉTEL| ÜGYLETEKRE
Szezódés száma:

J-
K&H

2. MELLÉKLET

A BAN K ELÉRH ETóSÉG Et, KAPcsoLATTARTol És elsáuoLÁs! szÁM LÁl
vÁLLALATI I]GYFELEK TREASU RY ÉnrÉrpnpĺn noÁsvÉTEL! ÜGYLETE| H Ez

l. KERETszenzŐoÉs ÁlľłlÁľos KAPcsoLATTARTóI És elÉnľl eľósÉc el

Szervezeti egység:
Cím:
Csoportos E-mail:
Telefax:
KapcsoIattartók:

Gazdálkodási osztá|y
1082 BUDAPEST, BAROSS UTCA 63-67
parisgy@ozsefuaros.hu

Paris Gyu|áné

Név TeIefonszám
Paris Gvuláné +36/20l966-3786

Hudákné Dobos Márta +36111459-251

l!. ÉRTÉKPAPIR ÜGYLETEK

1. A Bank á|ta| az Ügyfél részére nyilvántartott, az értékpapír tigytetek Ügyféllel történő
elszámoIásához alkalmazott számlák adatai* :

Ertékpap írszám|a száma:
(Zeus azonosítl, típusa)

Pénzszám|a megnevezése
(devizája, típusa), száma:

1 0406500-00521 543-0000001 1

000-521-543

Forĺnt szám|a
HUF

2. Elszámolási kapcsolattartók:

Szervezeti egység:
Csoportos E-mail:
Telefax:

Értexpapĺr Back office
ebo@kh.hu
(+36 1) 328 9551

ELSZAMO LASI KAPCSOLATTARTOK
Név Te|efonszám
csákvári Krisztina (+36 1) 4868451

Bohus Anna (+36 't) 486 8450
Márton Tiboľ (+36 1) 486 8453
Krizsán Krisztlna/osztálwezető (+36 1) 486 8452
Zsiqmond J ud iUFőosztályvezetó (+36 1) 486 8459

* A Bank a Treasury ÉrtékpapÍr ügy|etek e|számo|ásának |ebonyo|ításához ezen Keretmegá||apodás a|apján szám|át nem vezet. Az
Ügyfé|részére történő értékpapírszám|a és tigyfé|szám|a vezetéshez a Bankka| megkötött Értékpapírszám|a és Ügyfé|szám|a szeződés
szükséges.

Kézieqyek: \
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TREAsURY KERETsZERZŐoÉs ÉnľÉxpRpĺR RoÁsvÉľell ÜoyleTEKRE
Szeződés száma:

3. ABankelszámolásiszámlaszámai:

Amennyiben a Bank á|ta| kü|dott Visszaigazo|ás vagy Egyedi szeződés nem tarta|maz te|jesítési
számIaadatokat:

Pénzszám|a száma: 1. pontban megadott szám|a, devizanem szerint
BIC: OKHBHUHB

Értékpapĺrszám|a száma: KELER zrt. á|ta|vezetett o3o3/ooooo0 számú szám|a

Budapest, 2016.......

K&H Bank Zrt.

Kézjegyek:

l-
K&H

\

lvlłcvłRoRszÁo
SZAMLAVEZETO
Btc
SAFE
RlszÁrrĺtR

EGYÉB
elszÁnĺolÁs HELYE
PSET

KELER zRT (KÖzPoNT| ELszAMoLoHAz És ÉRTÉKTAR BUDAPEST zRT)
KELRHUHB
a/c 0303
a/c 000000 VAGY 000003 VAGY 000004
TRANSZFER ESETÉN MEGJELÖLENDĺ ĺz. 

^LsAM[ÁszÁM 
A V|sszA|GAzoLÁs VAGY EGYED|

szenzŐoÉs szER|NT
KELER zRT (KÖzPoNT| ELszÁMoLlHÁz És ÉnľÉxľÁn BUDAPEsT zRT)
KELRHUHB

EUROCLEAR
szÁnĺuvezeĺŐ
Btc
SAFE
ELszÁMolÁS HELYE
PSET

EUROCLEAR BANK NV.
MGTCBEBEECL
alc 98279
EUROCLEAR BANK NV.
MGTCBEBEECL

CSEH KOZTARSASAG
SZAMLAVEZETI
Btc
SAFE
ELszÁMoús HELYE
PSET

CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S
CEKOCZPPXXX
A/C 48085
UNIVYC A.S.
UN|YczP.ĺ

LENGYELoRszÁG
SZAMLAVEZETO
Btc
SAFE
elszÁuoús HELYE
PSET

BANK ZACHODNI WBK SA
WBKPPLPPXXX
A/C 01-00-083782
KDPW S.A.
KDPWPLPW

eoyÉe PÁcoK- EURoCLEAR-EN KERESZTÜL
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TREASURY KERETszERzŐDÉs ÉRTÉKPAPĺR ADÁsVÉrEll ÜoyleTEKRE
Szeződés száma:

3. MELLÉKLET

ÜcyrÉl ELÉRH ETisÉGEl, KAPcSoLATTARTó| És elsánĺoLÁs ! szÁM LAszÁMAl
VÁLLALATI ÜGYFELEK TREAsURY (ÉnrÉxpłpín łoÁsvÉTELl) ÜGYLETEIHEZ

t. A KERETszERzŐDÉs ÁlľłlÁľĺos KAPcsoLATTARTol És elÉnľlETósÉGEt

Szervezeti egység: Gazdálkodási osztá|y

J-
K&H

Cím:
Csoportos E-mail:
Telefax:
Kapcsolattartlk:

1082 BUDAPEST. BAROSS UTCA 63-67
parisgy@ozsefuaros.hu

Paris Gyu|áné

tt. ÉRTÉKPAPĺR ÜGYLETEK

í. Ügyfél etszámolási kapcsolattartól

Szervezeti egység: Gazdá|kodási osztá|y
Telefax:

ELSZAMO LAS I KAPCSOLATTARTOK
Név Telefonszám
Páris Gyuláné +36/20i966-3786

2. Ügyfél elszámolási számtaszámai:

Értekpapĺrszám|a száma és vezetője, B|C kódja: 10406500.00521543-oooooo11 K&H BankZrt.

PénzforgaImĺ szám|a száma: 1 0403387-00028570-00000000

(ország, e|számo|ás he|ye, B|C kódja, Egyéb) oKHBHUHB

Kelt, [Budapest], [DATUM].

az Ügyfé|:
B U DAPEST FiVÁRos Vl !l. KERÜ LET JozsEFVÁRost öľĺxo nnĺÁNYzAT
[cégszerű a|áĺrásE]

Név: .'. Név:

zÁRRoÉx:

A fenti szám |aszámokat nyi |vántartásba vettü k.

Budapest, 201......

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Név:

tr Módosítás esętén is mindig cégszerii aláírás szlikséges'

Kézje$ĺek:

o Đęę+}

Név:

a KBC csoport tagja
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TREASURY KERETszERzŐoÉs ÉnĺÉrPAPĺR ADÁSVÉTEL| ÜGYLETEKRE
Szeződés száma:

Kézjegyek:

-9-K&H

{
/(a,liĺ,
łł

a KBC csoport tagja 
ilĄo @@@w

vidaknecs
Írógép
 8 



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1 ) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu . bank@kh.hu

l-
r(&H

Nyilatkozat a kiegészítő kérdőív kitöltéséhez

Ügyfé|neve: |Bankiazonosíti:
BUDAPEST FŐVÁRos V||l. KERÜLET JTZSEFVÁRoS| ÖNKoRMÁNYZAT |ĺzgooo

Tisztelt Ugyfelünk!

A je|en|eg hatá|yos jogszabá|yok e|őírásai befektetési tanácsadás nyújtása elott megkövete|ik az ügyfé|
a|ka|masságának vizsgá|atát. A Bank gyakor|atában ez a vizsgá|at két részbő| á||. Pz. egyik rész az Ügyfé|
kockázatvise|ési képességének és haj|andóságának fe|mérése, a másik rész az Ügyfé| befektetési termékre
vonatkozó ĺsmereteit és tapaszta|atait vizsgá|ja, hogy csak o|yan terméket aján|jon a Bank, amelynek
tu |ajdonságait és kockázaÍaiÍ, az ü gyfé| ismeri.

Ez utóbbife|mérését cé|ozza a me||ék|etben ta|á|ható kĺegészító kérdőív. KérjÜk, hogy figye|mesen o|vassák e| és
vá|aszo|ják meg a kérdéseket. Ha segĺtségre Van szükségĹik, tanácsadlink és kapcso|attatlink készségge| á||nak
rendeIkezésükre.

Egy kis segédlet a kitiiltéshez

Az e|só oszlopban ta|á|ják a kérdéseket, a többi oszlopban termékcsoportok vannak. Egy kérdés több
termékcsoportraisvonatkozhat,de@csakeqvvá!asztielölhetnekmeqhe|yesként.Ahoĺ
szÜrke N/A-val e||átott mezőt ta|á|nak, ott a kérdés nem a|ka|mazható a termékcsoportra.

Ha va|ame|y termékcsoport termékeibő| nem kívánnak vásáro|ni, azt az osz|opot ne tö|tsék ki, de ha va|ame|yĺk
termékcsoport termékei érdek|ik tnoket, ott minden kérdésre váIaszolianak. A kérdőívre adott vá|aszaik
kérésére módosíthatlk.

Amen nyi ben kitÖ|tĺk, kérj Ü k' az a|ábbi nyi |atkozatot irja a|á.

AIu!írott a kiegészítő kérdőívet kitöItöttem, és elfogadom, hogy a kérdésekre adott válaszaimat a Bank
befektetés i ta nácsadás során f igyelem be vegye.

Kelt:

@
Amennyiben a kérdŐÍv kito|tését e|utasítja, kérjÜk, itt írja a|á. Ebben az esetben azonban a Bank nem adhat Önnek
befektetési tanácsot.
AIulírott elutasítom a kiegészítő kérdőív kitöItését'

Kelt:

@

Me||ék|et kiegészítő kérdőív

o eęę€}
,\:-_

/\N \

ĺ*-p\
\PruMM.L\ý

. rgcä;"po;t"gĺ"cégjegyzékszám:cg.01-10-04í043 nyi|Vántańó:FőVárosiTöNényszékcégbírósága
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Kie gészÍtő ké rd ő ív ön kormá nyzati tjgýeIek részére
Me||ékIet

FlVÁRos V| | |. KERÜ LET Jlzs EFVÁRos | ÖN KoRMÁNYZAT

Termék Á|lampapír

Pénznem Forint i Oeviza
:. .::'..,.', 'i ,. .. .r.,:i,::-:, i

a) Nem vásáro|tam i|yen termékęt, x

)) 1 Vagy 2 a|ka|omma| vásáro|tam

c) TÖbb' mint két a|kalomma| vásáro|tam.

t. 
t . ii.',".:r'r. : '..

a) Egyálta|án nem befolyásolja.
::;:;::-::-r:::-t::-i:l-;::i'. Nĺĺ.. '.; ;; '' '

b) Az árfo|yamvá|tozás a befektetés forintban számĺtott értékét akár jelentősen is befo|yásolhatja.

:' : :.. ' ;:f. :il: ..::4 .;.: . .:ta . ::

:. ..:,: ..' .i, . a - 1

a) Nem, a termék nem értékesĺthető röVid időn be|ül.

b) |gen' a termék néhány napon belü|, vagy a piaci he|yzet fĺjggvényében éńékesĺthetö. x

,: .- t. 

t. 

,,. t' ,'
., 'l ' r.. . .-,;:', ",-ti.,li

l ''... 

.. ...i. 
.-.'iĺ.:... 

.ł

a) A veszteség kor|átozott |ehet, mert a befektetést az országos BetétbiztosÍtási A|ap biztosÍtja'

b) Szé|sőséges esetben a te|jes befektetés e|veszhet' x

ir;,1 l;,rlf
:.,: -..t..':.i..t,::.i :::._.t...,:' i'].':, : r;.r:!';i'];líi''!.l.! ..-. ,,1' ].ll:ii;ĺ

łlĺ,!ill

a) A termék tájékoztatÓjában Vagy a szeződésében szerep|ő |ehetőségeket ismerem, az ott szerep|(
<amatbevéteIre számĺthatok. x

b) A terméknek nincsenek i|yen je||egű kiflzetései.

.;|''....ł;i. '. j.i
a) |gen' a fenti piaci viszonyok hatással |ehetnek a befektetés értékére, de egyes befektetési
termékek esetében a tájékoztatÓban szerep|ő kamat (hozam) és |ejáratakor a befektetett összeg
kifizetésre kerü|'

x

b) Nem' a pĺaci viszonyok nem befo|yáso|ják a befektetés értékét.

' ', ,'- ..',,:a, , : '.' ,

l. l!ll'lllll:-lili' i!!rliirli ;
.l.:. .:1 :t t rr: :.;:l

. ,t..:.; ::i.::

- i.lill,:1..:!::l: \::: )1..

'::: :'r: :.i- :1. :. :r i..
.:\ -:r.ir-.:,:hl.:: :-: I

:, :l;::l :llrl :l'l::::
rl,.!l;li!:: li:::r:;' n
:.:l;:1:it: :i!1r: t ':t l

a) Nem x

b) lgen

i:ĺuJi"äá rit"it"ana'o rc"'eset.ä:'dei;ľtetts leláüuig ńélkĺilozniz..1 '........-... .... ]....'].''.. .
:' :r I j::. .:, :.1..1.:-l -l;,, r,.'Ji

,, _,. .,.. , 
,,,. .;,i.',;-o i. 

] 
. 
ii..j,"'".Üł:ĺ..'.fi i

r) lgen x

r) Nem

:) A befektetés |ejárata nem e|söd|eges szempont számomra, a befektetést a piaci he|yze.
Üggvényében értékesĺteni kĺvánom.

Kelt:

,/:
U"^;ĺ,/

,Ą5
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Másodpiaci Megá||apodás

(1) BUDAPEsT FiVÁRos vlll. reRÜler ĺózservÁRosI öruxonnĺÁNYzAT, ame|ynek
bejegyzett székhe|ye: 1082 BUDAPEST, BARoss UTOA 63-67, adÓszáma 15735715-2-42,
mint á||ampapir jegyző (a továbbiakban.. az,,ÜgyféI''), és

(2) a K&H BANK ZRT., ame|y a Fóvárosi Torvényszék Cégbírósága á|ta| Cg. 01-10-041043
számon bejegyzett magyar hite|intézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest,
Lechner toon fasor 9., adószáma: 10195664444, mĺnt á||ampapír forga|mazó (a
továbbiakban: a,,Bank'')

(a továbbiakban Ügyfé| és Bank külon-kĹl|on: ,,Fél'', együttesen: a ,,Felek'') kozott jött |étre, az a|u|írt
helyen és idŐpontban, az a|ábbi fe|tételek szerint.

1.) A fe|ek egybehangzÓan kijelentik, hogy az Ügyfé| az a|ábbi á|lampapírokra
vonatkozlan,...... ....-án jegyzési nyilatkozatot tett a Bankná|.

A|ampapír megnevezése:
IS|N kód:
Mennyiség:
Névérték:
tssznévérték:
Lejárat dátuma:

(a továbbiakban : Kamatozó Kincstárjegyek)

2.) A Bank köte|ezettséget vá||al arra, hog.y a fenti Kamatozó Kincstárjegyeket az Üpvfé| kérésére
(a továbbĺakban: E|adási igény) az Ügyféltó| a névérték+fe|ha|mozott kamat. véte|áron (a
továbbiakban: Fix Véte|ár) megvásáro|ja, fe|téve, hogy az E|adási Igény eléri, Vagy
megha|adja a 50.000.000 Ft (azaz ttvenmi|lió forint) Össznévéńéket és a jegyzéskori piaci
helyzethez képest nem á||t be Lényeges PĺaciVá|tozás' Lényeges PiaciVá|tozásnak minősu|,
ha az Ügyféĺ E|adási |gényének je|zésekor érvényes jegybanki a|apkamat mértéke eléri, vagy
megha|adja a jegyzési nyi|atkozat megtéte|ének napján érvényes MNB a|apk66ą{+200
bázispont szintet.

3.) Az Ügyfé| tudomásu| veszi, hogy Lényeges Piacĺ Vá|tozás fenná||ása esetén a Bank nem
köte|es az Ügyfé| E|adási lgényét Fix Vételáron teĺjesíteni, he|yette a Bank á|ta| jegyzett
aktuális piaci ár kerü| a|ka|mazásra.

Je|en szeződés azon a napon |ép hatá|yba, amikor a Kamatozó Kincstárjegyek jiváírása az
Ügyfé|nek a Banknálvezetett értékpapĺrszám|áján megtörténik, és a Kamatozl Kĺncstárjegyek
|ejárati dátumáig terjedő határozott időre szl|, a szeződést azonban az Ügyfé| jogosu|t ezt
megelőzően is írásban, 8 napos fe|mondási időve| fe|mondani. A Bank a szezódés
felmondására nem jogosu|t.

Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank és az Ügyfé| kozott |étrejött
Értékpapír-, értékpapír |etéti- és ügyfé|számla szezódés, Treasury keretsżeződés értékpápír
adásvéte|i ügy|etekre vá|la|ati és önkormányzati Ĺlgyfe|ekke|, va|amint a Bank Befektetési- és
kiegészítő befektetési szolgá|tatásra vonatkozT Üz|etszabá|yzata és Hirdetménye irányadT.

Budapest, 2016.

4.)

5.)

t''
ĺ,,ił ĺĺ,, lĄ

' A Kamatozó Kincstárjegy kibocsátásátl| számítva e|te|t időre eső kamat Összege.

vidaknecs
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Ügyfé| Bank
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ĺeoyzÉsl lcÉľy ee.JeLeNĺÉse

Név/ E|nevezés: BUDAPEST rŐvÁnos vllI. xeRÜlEĺ.lozsepvÁRosl öľxoRĺtĺÁľyzar

Cím / Székhe|y: 1082 BUDAPEST' BARoss UTOA 63-67

Értékpapír szám|a száma: í 0406500.0052í 543-000000í 1

A|u|ĺrott, ezenne| kĺje|entem, hogy a Magyar A||am á|ta| nyi|vánosan éÍtékesítésre felaján|ott értékpapírok ki5z!|, az |smertetó tartalmának
tudatában az alábbiak szerint kívánok jegyezni:

Értékpapír megnevezése:

ISIN KTd:

Mennyiség:

Névérték:

tssznévérték:

Fé|éves Kincstárjegy 201 6

HU

Kije|entem, hogy a jegyzés Véte|árát (árfo|yamértékét) -a mai napon. a fenti számú szám|án biztosítom. Tudomásu| veszem, hogy amennyiben a
jegyzés Vételára (árfo|yamértéke) a jegyzés napján nem á|l rende|kezésre, jegyzési ĺgénybeje|entésemet a Forgalmazó érVényte|ennek tekinti.

Dátum

Ügyfél

t'
a,,i/.
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