
8.BIZOMÁNYOSI MEGBÍZÁS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTVÁLTÁSSAL TÖRTÉNŐ ADÁSVÉTELÉRE STRATOS  HUF TERMÉKNÉL

Amely létrejött egyrészről

Ügyfél neve/cégneve:

Állandó lakcím/székhely:

Ügyfél-azonosító:  STRATOS szerződés azonosítója:

(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 01-10-047076, 
felügyeleti engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint.

Jelen nyomtatvány kizárólag átváltással történő adásvételre használható fel, önálló visszaváltásra vagy vételre nem.

VAGY: Amennyiben az Ügyfél számára a T

 

úgy saját felelősségére és belátása szerint jogosult egyedi megoszlási arányt összeállítani az alábbiak szerint:

QAATV-Q06

Aberdeen Diversi�ed Growth Alapok Alapja 
(B; HU0000704549)

Templeton Global Bond Fund 
(N Acc HUF; LU0517464813)

Concorde Rövid Futamidejű Kötvény 
Befektetési Alap (HU0000701685)

Concorde Hold Alapok Alapja 
(HU0000710116)

Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú 
Befektetési Alap (A; HU0000703145)

Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap 
(A; HU0000703970)

Eladás az alábbi befektetési jegyből
(sorozat; ISIN kód)

Vétel az alábbi befektetési jegyből
(sorozat; ISIN kód)Darabszám

Nettó visszaváltott 
összérték %-a
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%

%

%

%

%

Fidelity America Fund 
(A; LU0979392684)

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 
(A; HU0000702485)

Templeton Asian Growth Fund 
(N Acc HUF; LU0517465380)

Aberdeen Latin-Amerika Részvény 
Alapok Alapja (B; HU0000709209)

Concorde Részvény Befektetési Alap 
(HU0000702022)

Aberdeen Diversi�ed Growth Alapok Alapja 
(B; HU0000704549)

Templeton Global Bond Fund 
(N Acc HUF; LU0517464813)

Concorde Rövid Futamidejű Kötvény 
Befektetési Alap (HU0000701685)

Concorde Hold Alapok Alapja 
(HU0000710116)

Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú 
Befektetési Alap (A; HU0000703145)

Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap 
(A; HU0000703970)

Fidelity America Fund 
(A; LU0979392684)

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 
(A; HU0000702485)

Templeton Asian Growth Fund 
(N Acc HUF; LU0517465380)

Aberdeen Latin-Amerika Részvény 
Alapok Alapja (B; HU0000709209)

Concorde Részvény Befektetési Alap 
(HU0000702022)

%

%

%

%

%

Az Ügyfél visszavonja minden korábban adott, de még nem végrehajtott megbízását, és egyúttal megbízza a Társaságot, hogy a tulajdonában 
álló minden befektetési jegyet váltson vissza és a számláján található szabad pénzösszeget – beleértve a megadott visszaváltási megbízás 
elszámolásával a számláján jóváírandó pénzösszeget is, valamint az egyes befektetési alapok végelszámolása miatt a végelszámolás befejezése 
következtében a számláján jelen megbízás aláírást követő 30 naptári napon belül akár egy összegben, akár több részletben jóváírt összeget – 
teljes egészében befektetési jegyek vásárlására fordítsa az alábbi arányok szerint:

      Az Ügyfél a fentiek szerint meghatározott összeg(ek)ből befektetési jegyek vásárlását kéri a Társaság által nyilvánosságra hozott 
QUANTIS Átmeneti HUF csomag arányai szerint.

         Az Ügyfél a fentiek szerint meghatározott összeg(ek)ből befektetési jegyek vásárlását kéri a Társaság által nyilvánosságra hozott 
QUANTIS Megfontolt HUF csomag arányai szerint.

         Az Ügyfél a fentiek szerint meghatározott összeg(ek)ből befektetési jegyek vásárlását kéri a Társaság által nyilvánosságra hozott 
QUANTIS Kiegyensúlyozott HUF csomag arányai szerint.

            Az Ügyfél a fentiek szerint meghatározott összeg(ek)ből befektetési jegyek vásárlását kéri a Társaság által nyilvánosságra hozott 
QUANTIS Dinamikus HUF csomag arányai szerint.

         Az Ügyfél a fentiek szerint meghatározott összeg(ek)ből befektetési jegyek vásárlását kéri a Társaság által nyilvánosságra hozott 
QUANTIS Részvénytúlsúlyos HUF csomag arányai szerint.

         Az Ügyfél a fentiek szerint meghatározott összeg(ek)ből befektetési jegyek vásárlását kéri a Társaság által nyilvánosságra hozott 
QUANTIS 100% Aktív HUF csomag arányai szerint.

Ügyfél aláírása  
(cég esetén cégszerű, bélyegzővel):

P.H.
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Jelen megbízásra a Felek között létrejött szerződések és a Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzata az irányadó. Jelen megbízás alapján 
szerződés akkor jön létre, ha a megbízást a Társaság elfogadja.

Kelt (város és dátum): Ügyfél aláírása:

Jelen megbízás papír alapú megbízásnak minősül, amelyet a Társaság legkorábban azon a kereskedési napon teljesít, amelyen mind a megbízás 
fedezetét biztosító pénzösszeg, mind a hiánytalanul kitöltött és az ügyfél által aláírt eredeti dokumentum a Társaság rendelkezésére áll. Ez a nap 
a függő ügynök igénybevétele és az általa végzett adminisztratív folyamatok miatt mindenképpen későbbi időpont, mint jelen megbízás aláírása.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan befektetési jegy jegyzésére adott megbízást, amelyre vonatkozóan az adott alap Kezelési 
Szabályzatában vagy az alapot kezelő Alapkezelő más szabályzatában valamilyen jegyzési minimum mennyiség/összeg van meghatározva, és az 
Ügyfél által leadott jegyzési megbízás nem éri el ezen minimum mennyiséget/összeget, úgy a Társaság a megbízását csak akkor tudja teljesíteni, 
amikor az adott alapra vonatkozóan olyan mennyiségű/összegű – a Társaság más ügyfeleitől származó – jegyzési megbízás gyűlt össze, amely 
eléri ezt a minimum jegyzési mennyiséget/összeget. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megfelelő mennyiségű/összegű megbízások beérkezésé-
re a Társaságnak nincs befolyása, így a késedelmes teljesítésből eredő árfolyamváltozások miatti kárért a Társaság nem felelős, az az adott alap 
befektetési kockázatának része, amelyet az Ügyfél visel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor eladás esetén minimum visszaváltási mennyi-
ség/összeg került meghatározva az Alap vagy az Alapkezelő által. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az átváltás során olyan befekteté-
si jegyet vált vissza, amelyre a Társaság hatályos Díjjegyzéke az adott alap Kezelési Szabályzata alapján büntető/visszaváltási jutalékot állapít 
meg, úgy a visszaváltás ezen jutalék felszámításával történik.
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