
BEFEKTETÉSI JEGY NAPI RÁBOCSÁTÁSA / TÖRLÉSE 

KIEGYENLÍTÉSI MEGBÍZÁS FORMANYOMTATVÁNY 

Megbízást benyújtó 
Számlatulajdonos neve 

Megbízás jellege 

 Új megbízás 

Tranzakció ID: 

 .........................................  

Új tranzakció adatai: 

Megbízás típusa  DVP  FOP 

Tranzakció típusa  Napi rábocsátás (SUBS)  Napi törlés (REDM) 

Megbízás státusza  Visszatartott (Hold)  Kiegyenlítésre bocsátott (Release) 

Megbízó oldala  Eladó  Vevő 

Tervezett kiegyenlítési nap  (év, hónap, nap) 

Megbízást benyújtó 
Számlatulajdonos 
értékpapír számlaszáma 

* Megbízást benyújtó
Számlatulajdonos ügyfele
(BIC vagy LEI vagy Név)

* Kiegyenlítési partner
ügyfele (BIC vagy LEI v.Név)

Kiegyenlítési partner 
Matching BIC/számlaszáma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

** Megbízó pénzszámlaszám 
(IBAN formátum) _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

ISIN HU00007 

Értékpapír mennyiség (db) 

** Kiegyenlítési összeg és 
devizanem 

** Kiegyenlítési összeg 
szövegesen 

* Opcionális adatok

** Csak DVP esetén kötelező 

Kelt:  .................................. ,  ................. 

 .............................................  

Számlatulajdonos KELER Zrt.-nél bejelentett aláírása 

A megbízás benyújtásával kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a 2. oldalon található tudnivalókat! 



 

KELER Zrt. tölti ki: 

Jogosult Ügyfél ellenőrizve   

Törlés végrehajtva 

 ..........................  

  

Kézi megbízás rögzítve 

 ..........................  

  

INFORMÁCIÓK A MEGBÍZÁS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

A megbízás a Számlatulajdonos KELER Zrt.-nél bejelentett aláíróinak aláírásával érvényes. 

A megbízás benyújtható: 

• Eredeti példányban a KELER Zrt. Számlavezetési Osztálynak címezve: 1074 Budapest, Rákóczi 

út 70-72. (személyesen vagy küldemény útján) 

• Titkosított e-mail-ben, az aláírt és szkennelt dokumentum csatolásával a 

szamlavezetes@keler.hu e-mail címre küldve. 

- Amennyiben a Számlatulajdonos és a KELER között a titkosított TLS kommunikációs 

csatorna kiépítésre került, akkor hagyományos levélként, egyszerű csatolmányként 

küldhető a formanyomtatvány. 

- Amennyiben a Számlatulajdonos és a KELER között nincs TLS titkosítás, a szkennelt 

formanyomtatványt jelszóval védett zip formátumba kell tömöríteni és csatolmányként 

küldeni. A zip állomány megnyitásához szükséges jelszót a 

+36 30 822 5465 mobilszámra kérjük elküldeni. 

Az SMS üzenetbe kérjük a feladó e-mail címét beleírni! 

Pl.: feladó: nev@cegnev.hu, jelszó: xxxxxxxxxx 
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