A Concorde Értékpapír Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának és egyes mellékleteinek
2019. június 15. napjától hatályos módosulásáról

A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. VII. emelet) közzéteszi, hogy
2019. június 15. napjával módosítja Üzletszabályzatát és egyes mellékleteit.

A főbb Üzletszabályzat módosítások az alábbiak:
1. A mycd internetes felületen elérhető szolgáltatások körébe nevesítve is bekerült az

állampapírok adásvétele (A. rész XX.6., B. rész II.1.1.8.)
2. A LEI kód karbantartással kapcsolatban az Üzletszabályzat kifejezetten tartalmazza, hogy

ha az Ügyfél státusza passzív, a Concorde a továbbiakban nem köteles megküldeni az
Ügyfél számára LEI kód karbantartásával kapcsolatos értesítést és nem hosszabbítja a LEI
kódját. (A. rész XX. 11.4.4.)
3. Az értékpapír transzferre vonatkozó megbízás esetében az Üzletszabályzat további
feltételeket határoz meg arra az esetre, ha bekerülési ár meghatározására kerül sor. E
feltételek az alábbiak: a transzfermegbízáshoz a transzferáló és a kedvezményezett közös
nyilatkozatban rendelkezik a transzfer alapjául szolgáló jogügylet jogcíméről (pl. adásvétel,
ajándékozás) és a közösen meghatározott bekerülési árról. A Concorde nem kötelezhető
arra, hogy az alapul szolgáló jogügylet feltételeit vizsgálja. A Concorde ezen nyilatkozatok
megtételére külön formanyomtatványt alkalmazhat. (B.rész. I. 5.2.5)
4. A letéti őrzés vonatkozásában az Üzletszabályzat kifejezett rendelkezéseket tartalmaz a
főszabály szerint alkalmazott gyűjtőelvű nyilvántartáson túl az egyéni elkülönítés
lehetőségére is (B. rész I. 7.3.)
5. Az Üzletszabályzatban is kimondásra került, hogy a lakossági állampapírok jegyzése esetén
a jegyzési időszak utolsó napján a jegyzési nyilatkozat megadásának időpontja 12:00. (B.
rész II.1.1.8.)
6. Az Üzletszabályzat pontosítást tartalmaz a legalább T+3 napos elszámolású, fizikai
teljesítésű devizaügyletre vonatkozóan abban az esetben, ha a teljes ellenérték a megbízás
megadásakor rendelkezésre bocsátandó. Ilyen ügylettípus megkötésére akkor is lehetőség
nyílik, ha az ügyfél alkalmassági és megfelelési értékelése esetében általánosságban a
tőkeáttételes devizaügylet megkötése az ügyfél számára nem alkalmas/megfelelő (B.Rész
II.1.6.7.)

Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.
A módosított Üzletszabályzat 2019. június 12. napjától elérhető a Concorde ügyfélszolgálatán
és a Concorde internetes oldalain, valamint rendelkezésre áll a Concorde ügynökhálózatában.
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