ÉRTÉKPAPÍR ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

BÉV/00./20..

Név: (Átadó)
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Képviselő:
Bankszámlaszám:

Név: Bonus Faktor Zrt. (továbbiakban: Átvevő)
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári u 89-95.
Adószám: 13609960-1-43
Cégjegyzékszám: 01-10-045333
Bankszámlaszám: Unicredit Hungary Bank Zrt. …………………………
Képviselő: Marczi Tibor, Bakóné Körtési Zsuzsanna igazgatósági tagjai
Engedély száma: E-I-630/2006

Értékpapír megnevezése: Váltó
Kiállítója:
Kiállítás dátuma:
Lejárata:
Névértéke:.- Ft, azaz –– 00/100 forint
Darabszáma:
Vételára:.- Ft, azaz –– 00/100 forint

1. Átruházó átruházza, az Átvevő átveszi az Átruházóra kiállított, fent részletezett
váltót.
2. A vételár az értékpapír átruházási szerződés aláírása után átutalással
megfizetésre kerül.
3. Átvevő csak és kizárólag azt az értékpapírt veszi át, melynek váltóbirtokos
mivoltát Átruházó hitelt érdemlő módon igazolta, és arról Átvevő meggyőződött.
4. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a szerződés tárgyát képező váltó(k)
szabályos(ak), (minden tekintetben megfelel(nek) a hatályban lévő
váltótörvénynek) még le nem járt(ak), arra törlesztés vagy egyéb kifizetés, sem
a kibocsátó, sem a forgatmányosok részéről nem történt, valamint Átruházó
szavatol a váltó(k) permentességéért.
5. Váltóátruházó e szerződés alapján köteles a váltót(kat) az Átvevőre forgatni.
6. Váltóátruházó jelen megállapodásban rögzítettek alapján a váltó(k)ért a
mindenkor hatályos váltótörvény előírásai alapján felel
7. Váltóátruházó tudomásul veszi, és e tényt is igazolja aláírásával, hogy az
Átvevő egyebekben, az üzletszabályzatában foglaltak szerint jár el, melyet
Átruházó megismert.
8.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen engedményezési
keretszerződéssel kapcsolatos valamennyi igényt, vagy vitás kérdést
elsődlegesen peren kívüli megegyezés útján kívánják rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a hatályos Polgári Perrendtartás
(Pp.) szerinti illetékes törvényszék / bíróság jogosult.
Átadó kijelenti, hogy a Bonus Faktor Zrt honlapján (www.bonusfaktor.hu)
megtekinthető

•
•
•
•

Üzletszabályzatát,
Adatvédelmi (adatkezelési) tájékoztatóját,
Panaszkezlési szabályzatát és
pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelező ügyfél-átvilágításról
szóló ügyféltájékoztatóját
jelen szerződés aláírása előtt áttanulmányozta, elolvasta, megismerte és
tudomásul vette, az abban foglalt jogokat és kötelezettségeket magára nézve
kötelezőnek ismeri el a jelen értékpapír átruházási szerződés vonatkozásában.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal
megegyezőt írták alá.
Kelt: Budapest, 20..

Átadó

Bonus Faktor Zrt.

