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* kötelezı adat, 1) az ország kódja, 2) a MK polgárai személyi igazolvány, külföldiek útlevél 3) mindig az Ügyfelet személyesen képviselı személy (jogi személy esetében az eljárásra 
jogosult személy), egyéb adatok a képviselırıl (a jogosult személyekrıl) a mellékletben tüntessen fel,  
 

1/1 

Függelék a bizományi szerzıdéshez  
(az autorizációs kód megállapításáról) 

 
amely létrejött egyrészrıl a Fio o.c.p., a. s. értékpapír-kereskedı, Bratislava, Nám. SNP 21, Szlovákia, statisztikai számjel: 35960990, 
bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sa, betétszám: 3722/B 

képviselı:  

 

másrészrıl az Ügyfél között 
 
*Vezetéknév és keresztnév/Cégnév/Megnevezés: *Statisztikai 

számjel: 
*Cégjegyzék-
szám: 

*Születési 
dátum: 

*Állampolgárság:1) 

     

*Állandó lakhely/Székhely: Utca, házszám: Város, település: Irányítószám: Ország: 1) 

    

*Személyazonosító igazolvány típusa, száma:2)  *Kiállító ország, érvényes: 

 
 Képviselı:3) 

Keresztnév és vezetéknév/Cégnév/Megnevezés: 
*Statisztikai 
számjel: 

*Cégjegyzék- 
szám: 

*Születési 
dátum: 

*Állampolgárság:1) 

     

*Állandó lakhely/Székhely: Utca, házszám: Város, település: Irányítószám: Ország:1) 

    

*Személyazonosító igazolvány típusa, száma:2)  *Kiállító ország, érvényes: 

 
 

A bizományi szerzıdés, mely esetleg a Kereskedelmi ügyfélszerzıdés nevet is viselheti, s amely az Ügyfél és a Kereskedı között 
..........................-án/-én köttetett (korábban és a továbbiakban csak „bizományi szerzıdés”), kiegészítést nyer az Ügyfél és a Kereskedı 
következı jogaival és kötelességeivel: 

 
1. Az Ügyfél a bizományi szerzıdésben a telefonos kommunikáció számára meghatározott feltételek keretén belül a következı 

autorizációs kódot határozza meg:  
 
..................................................................................... 

 
2.  A Kereskedı jogosult engedélyezni, hogy az Ügyfél a telefonos kommunikáció jelszavát elektronikus úton, az Ügyfél és a 

Kereskedı közötti elektronikus kommunikációra használt kommunikációs programon keresztül is megváltoztathassa. 
3. A Kereskedı a telefonos kommunikáció jelszavának megváltoztatása elıtt köteles kérni az Ügyfél nevét/cégnevét/megnevezését, 

születési dátumát/statisztikai számjelét, kereskedési számlájának számát, eddigi telefonos jelszavát és a helyes autorizációs kódot. 
4. Ezen függelék érvényessége a bizományi szerzıdés hatályának végéig vagy az autorizációs kód megváltoztatásáig tart, melyet az 

Ügyfél új függelék megkötésével hajthat végre a szerzıdésben feltüntetett módon. 
 
 
Kelt:                                   Dátum: 
  
 
 
 
 ....................................................... ....................................................... 
  a Kereskedı nevében az Ügyfél (nevében) 
                                                    
 
 
 
 
.............................................................................................. 
 az Ügyfél (képviselıjének) személyazonosságát ellenırizte 


