QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR ZRT. „F.A.” – TRANSZFERÁLÁSI ÉS ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS KÖZJEGYZŐ ELŐTTI NYILATKOZATTÉTELHEZ
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk,
A kitöltési útmutatóval szeretnénk segítséget nyújtani a transzferálási és átutalási formanyomtatvány helyes kitöltéséhez.
Az alábbi formanyomtatványt csak közjegyző által hitelesített, eredeti példányban, postai úton a 1550. Budapest, Pf. 194. címre
megküldve tudja a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” befogadni.
A formanyomtatvány beérkezése és feldolgozása után az ügyfél „beazonosítottnak” minősül, így a további értékpapír transzferálási
ügymenetek miatt nem kell személyesen megjelennie a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” kiadási irodájában.
A transzferálási és átutalási megbízás formanyomtatványt kérjük, kék színű tollal töltsék ki, majd eredeti aláírással lássák el.
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A felszámoló felhívja az ügyfelek figyelmét a transzferálási megbízás teljesíthetőségének egyéb feltételeire:
az ügyfél által nyilvántartott értékpapír állománynak egyeznie kell a QUAESTOR nyilvántartásaival, és
az ügyfélnek rendelkezni kell a QUAESTOR-nál vezetett értékpapírszámlán kívül másik, élő értékpapírszámlával, valamint
az ügyfélnek a transzferálási megbízás ellenértékét teljesítenie kell. A fizetendő transzferdíj összegét a közjegyzői okirat
beérkezését követően a felszámoló a közjegyző által hitelesített okiratban megadott e-mail útján közli az ügyféllel. Az ügyfél által
megfizetett transzferdíj beérkezése után 8 munkanapon belül teljesítésre kerül a transzfermegbízás az értékpapírok
tekintetében.

Az ügyfél teljes neve.
Az ügyfél születési neve, cég esetén képviselő neve.
Az ügyfél címe vagy cég székhelye.
Az ügyfél azonosítója, mely a QUAESTOR Értékpapír Zrt-vel kötött
számlaszerződés jobb felső sarkában található.
A számlatulajdonos/cég adóazonosító jele/adószáma.
Fényképes igazolvány (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány,
jogosítvány, útlevél) típusának megjelölése és száma, cég esetén
cégjegyzékszám.
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A fizetendő transzferdíj összegét a megadott e-mail útján közli az
ügyféllel a felszámoló. Ennek hiányában az ügylet nem teljesíthető, kérjük
használatban lévő e-mail címet adjon meg.
Az ügyfél telefonos elérhetősége a kapcsolatfelvételhez.
A fogadó intézmény neve, ahová az ügyfél az értékpapírt kéri
transzferáltatni)
A fogadó intézmény KELER kódja.
A fogadó intézmény által megjelölt alszámla (amennyiben van ilyen).
Az ügyfélnek a fogadó intézménynél vezetett, saját névre szóló
értékpapírszámla száma és/vagy ügyfélszáma.
Az értékpapír neve (pl. OTP Bank Rt.) és az értékpapír ISIN azonosítója (pl.
HU0000061726). Az értékpapír ISIN kódja megtalálható az ügyfél
számlakivonatán vagy adásvételi szerződésén.
A transzferálható értékpapírok Névértéke (Ft/db), Mennyisége és
Össznévértéke. Megtalálhatóak az ügyfél számlakivonatán vagy
adásvételi szerződésén.
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ügyfél pénzeszközét (Ft esetén) a megnevezetett pénzintézethez, a
megadott bankszámla számra kéri átutaltatni. Amennyiben az ügyfél más
jogosult bankszámlájára kívánja utaltatni pénzeszközét, kérjük a
számlatulajdonos nevét is tüntesse fel.
Deviza utalás esetén kérjük a bankszámlavezető pénzintézetének
elnevezését és Swift kódját is adja meg. Amennyiben ezt nem ismeri,
érdeklődjön a fogadó pénzintézetnél.
Deviza utalás esetén bankszámla számának IBAN számát (nemzetközi
bankszámlaszám) szükséges megadnia. Amennyiben ezt nem ismeri,
érdeklődjön a fogadó pénzintézetnél.
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QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” – Transzferálási és átutalási megbízás
közjegyző előtti nyilatkozattételhez MINTA
Amely létrejött egyrészről
Név / Cégnév:

MINTA JÁNOSNÉ

Születési név:

PÉLDA IRÉN

Cím / Székhely:

1234 BUDAPEST, MINTA UTCA 1.

Ügyfél azonosító:

99/123

Adóazonosító jel / adószám:
Azonosító okmány típusa és száma /
Cégjegyzékszáma:
E-mail cím:

1234567890

Értesítési telefonszám:

0612345678

123456AB
EMAIL@EMAIL.HU

mint Megbízó (a továbbiakban: „Megbízó” vagy „Ügyfél”),
másrészről a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
„felszámolás alatt” (rövidített cégnév: Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a.”, székhely: 1132 Budapest, Váci út
30., cégjegyzékszám: 01-10-043211, adószám: 12185458-2-41, kijelölt felszámolója a Pénzügyi
Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., felszámolóbiztos: dr. Somogyi
Krisztina), mint Megbízott (a továbbiakban: „Megbízott” vagy „QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”) között,
alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:
1. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó jelen megbízása alapján más befektetési vállalkozásnál vagy
pénzintézetnél vezetett
Értékpapírszámla-vezető befektetési vállalkozás vagy
MINTA BANK ZRT.
pénzintézet elnevezése (fogadó):
Értékpapírszámla-vezető befektetési vállalkozás vagy
0099 (KELER KÓD)
pénzintézet (átvevő) főszámla száma (fogadó):
Értékpapírszámla-vezető befektetési vállalkozás vagy
PL.: M (KELER ALSZÁMLA)
pénzintézet (átvevő) alszámla száma (fogadó):
Más értékpapírszámla-vezető befektetési
vállalkozásnál vagy pénzintézetnél vezetett
12345678-12345678
értékpapírszámla száma:
értékpapírszámlára az alábbi értékpapírokat transzferálja (az alábbi táblázat oszlopai értékpapíronként
töltendők ki, az oszlopok száma szükség esetén bővíthető, másolható):
Az értékpapír megnevezése:
ISIN azonosítója:
Névértéke (Ft):
Mennyisége (db):
Össznévértéke:

OTP
HU0000061726
100 Ft
345
34 500 Ft

MOL
HU0000068952
1 000 Ft
678
678 000 Ft

Q. Kurázsi
HU0000702642
1 Ft
345 678
345 678 Ft

2. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízónak a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” társaságnál a
felszámolás kezdő napján meglévő, későbbiekben közölt mértékben kiadható, valamint a
felszámolás alatt osztalékként, kamatként, egyéb jogcímen beérkezett pénzeszközét forint esetén
alábbi számlaszámra teljesíti:
Bankszámlavezető pénzintézet elnevezése:
Bankszámla szám:

MINTA BANK ZRT.
12345678-12345678-12345678

deviza esetén:
Bankszámlavezető pénzintézet elnevezése:
Swift kód:
IBAN szám:

MINTA BANK ZRT.
MINTHUHB
HU12 1234 5678 1234 5678 1234 5678

3. A Megbízó által jelen megbízás 1. pontja alatt adott transzferálási megbízás teljesítéséről a
Megbízott a transzferálási díj összegének beérkezését követő 8 (nyolc) munkanapon belül
intézkedik. A transzferálási díjra az Üzletszabályzat 11.4. pontjának rendelkezése, továbbá az
Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós listában foglaltak az irányadóak.
4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen megbízásban szereplő transzfert fogadó társaságnál
vezetett számlájának a Megbízó által hibásan megadott vagy meg nem adott adataiból eredő
károkért Megbízottat kártérítési kötelezettség nem terheli.
5. A Megbízó jelen megbízás aláírásával felhatalmazza a Megbízottat, hogy a jelen megbízásban
szereplő adatait a Számlavezető számláját vezető intézményhez korlátozás nélkül átadja.
6. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megadott adatok vonatkozásában változás
következik be, úgy azt 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenti a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”
részére. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradásából eredő károkért a Megbízott felelősséget
nem vállal.
7. A jelen megbízásban nem szabályozott kérdésekben Megbízó és Megbízott között létrejött
Számlaszerződés és Üzletszabályzat rendelkezései irányadók.
Dátum: ____________________________ <hely, év, hó, nap>

Megbízó

