JEGYZÉSI ÍV
SORSZÁM:…..………

Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Befektetési Jegyeinek (ISIN kód: HU0000714977) jegyzésére.
……………………………………………………………………….................... (név)
……………………………………………………………………….................... (ügyfélkód)
……………………………………………………………………….................... (állandó lakcím/cégeknél: székhely)
……………………………………………………………………….................... (értesítési cím)
……………………………………………………………………….................... (anyja neve/cégeknél: cégjegyzékszám)
……………………………………………………………………….................... (adóazonosító jel/cégeknél: adószám)
……………………………………………………………………….................... (születési idő/cégeknél: -)
……………………………………………………………………….................... (meghatalmazott neve)
……………………………………………………………………….................... (személyi igazolvány száma)

Alulírott jegyző visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok arra, hogy a Generali Alapkezelő Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 4244.) által kibocsátott Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Befektetési Jegyeiből (ISIN kód: HU0000714977)
az alább jelölt névértékben megvásárolok.
Tudomásom van arról, hogy forgalomba hozatalra kerül legalább minimum 70.000.000 darab egyenként 0.01 EUR névértékű
(összesen minimum 700.000 EUR névértékű), névre szóló, dematerializált, egyenként 0.01 EUR forgalomba hozatali árfolyamú,
visszaváltható Befektetési Jegy.
Ebből lejegyzek …………………… db, azaz ………………………………………………………………………...... darab Befektetési Jegyet egyenként
…………………… értékben, összesen ………………………………………………………………………………… értékben. A Befektetési Jegyek vételárát
átutalom a Concorde Értékpapír Zrt-nél vezetett számlára úgy, hogy legkésőbb a jegyzés utolsó napján 10 óráig megérkezzen
oda.
Tudomásul veszem, hogy az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegy minimális mennyisége 1 darab.
Tudomásul veszem, hogy a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek forgalomba hozatalra, ezért azok nyomdai úton
történő előállítása és fizikai kiadása nem igényelhető.
Kijelentem, hogy rendelkezem a Forgalmazóval megkötött dematerializált
értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződéssel.

értékpapírok

nyilvántartására

alkalmas

A befektetési jeggyel, különösen a vásárlással és visszaváltással kapcsolatos tudnivalókat ismerem és jegyzésemet saját
megfontolt döntésemből teszem. A Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztatót és/vagy az Alap Kezelési Szabályzatát
megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek és ezen ismeretek birtokában írom alá a jegyzési ívet.
Tudomásul veszem, hogy a befektetési alap árfolyama ingadozhat, amelynek következtében a visszaváltáskor kapott ellenérték
magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A befektetéseken elszenvedett veszteségekért az Alapkezelő
nem tartozik felelőséggel kivéve, ha az, az Alapkezelő súlyos gondatlansága vagy törvénysértése miatt következett be.
Amennyiben a Befektetési Jegyeket meghatalmazott útján jegyzem, úgy a meghatalmazást csatolom a jegyzési ívhez.

Budapest, 2015. ……………………………………….

……………………………….……….
jegyzési hely

…………………..…………
jegyző / meghatalmazott

Az ügyintéző tölti ki! Befizetés esetén töltendő ki a befizetés helyén!

Befizetett összeg: ……………………………. - Ft, azaz ………………………. forint.

Dátum: 2015. ……………………………………………………………………………...
………………………………
ügyintéző

