
 

 

Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés 
dematerializált értékpapír-sorozathoz 

A nyomtatványt eredetiben aláírva, szkennelve, .pdf-ként vagy .es3 vagy .dosszie kiterjesztésű 
elektronikusan hitelesen aláírt e-aktában a kelertesem@keler.hu címre kérjük a KELER részére elküldeni. 

Kibocsátó neve:  .......................................................................................................................  

 adószáma:  .......................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve1:  .......................................................................................................................  

 telefon és faxszáma:  .......................................................................................................................  

 e-mail címe:  .......................................................................................................................  

Értékpapír megnevezése:  .......................................................................................................................  

 ISIN azonosítója:  .......................................................................................................................  

Kifizetéssel járó esemény adatai: 

Kifizetés kezdő napja (E nap) (év, hó, nap):  ...............................................................  

A hatályos ’A magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatások’ 

Értéktári Leiratban meghatározottól eltérő rend esetén a FORDULÓNAP:  ...............................................................  

A kifizetés devizaneme2:  ...............................................................  

Részvény esetén:  Osztalék, Osztalékelőleg,  Kamatfizetés,  Egyéb kifizetés 

Hitelpapír esetén:  Kamat,  Tőketörlesztés,  Kamat és tőkefizetés,  Lejárat,  Egyéb kifizetés 

Befektetési jegy esetén:  Hozam,  Hozamelőleg,  Hozam és tőkefizetés,  Alap lejárat,  Egyéb kifizetés 

A kifizetési diszpozícióra vonatkozó rendelkezés: 

A kifizetési diszpozíciót a forduló napot követő napon (a) 

 KID rendszeren keresztül kérjük továbbítani: 
Kibocsátó/Megbízottja 4-jegyű KELER értékpapír főszámla számára:  ...............................................................  

 Elektronikus formában (.es3) kérjük továbbítani: 
Kézbesítési e-mail cím:  ...........................................................................................................................  

 Papír alapon kívánjuk átvenni: 
Személyesen a KELER Zrt. székhelyén (Bp. VII. ker. Rákóczi út. 70-72.): 
Átvevő neve, sz.ig.száma:  .......................................................................................................................  

A tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó rendelkezés: 

 Nem kérjük a tulajdonosi adatok (TMF állományok) begyűjtését 

 Kérjük a tulajdonosi adatok (TMF állományok) begyűjtését 

 Elektronikus formában (.es3) kérjük továbbítani: 
Kézbesítési e-mail cím:  ...........................................................................................................................  

 Személyesen vesszük át a KELER Zrt. székhelyén (Bp. VII. ker. Rákóczi út 70-72.) 
Átvevő neve, ig.száma:  ...........................................................................................................................  

 Adathordozón 

 Papíros formában 

 Egyedi megbízás alapján a KELER Társasági események és Kibocsátói Osztály dolgozza fel. 

A szolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezés:3 

A szolgáltatás díjáról a számla kiállítását 

 Kibocsátó nevére kérjük 

 Kibocsátótól eltérő névre kérjük:  .............................................................................................................  

A számla formátumára vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezünk: 

 Elektronikus formában kérjük az alábbi kézbesítési e-mail címre:  ..................................................................  

Dátum,  ........................................  

Kibocsátó/Meghatalmazott 
cégszerű/bankszerű aláírása:  ................................................   ................................................  

 Név: Név: 

 Kibocsátó/Meghatalmazott neve: 
 

                                                 
1 Amennyiben nem a Kibocsátó igényli a szolgáltatást, abban az esetben a Megbízott társaság nevét és kapcsolattartójának adatait 

kérjük feltüntetni. 
2 Amennyiben nem kerül meghatározására, az értékpapír denominációja alapján kerül kiállításra a kifizetési diszpozíció. 

3 A díjak a mindenkori hatályos KELER Díjszabályzat alapján kerülnek felszámolásra. 
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