ЗАМОВЛЕННЯ
про надання Інвестиційної послуги із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину
№ __ ВІД «___» ____ 20__ р.
Клієнт:
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ (надалі - Договір)
Рахунок у ЦП Клієнта
в депозитарній установі АТ «ОТП БАНК»
Розрахунковий рахунок Клієнта

Максим Павлович Захаренко
№ ___- __ _______ від __.__.20__ р.
№ ________________

доручає АТ «ОТП БАНК», надалі – «Торговець» або «Банк», здійснити операції з цінними паперами на виконання наступного виду замовлення:
ринкове
замовлен
ня (РЗ)

Х

лімітне
замовлення
(ЛЗ)
Х

Купівлі

стопзамовлення
(СЗ)

замовлення
FOC

Продажу

щодо наступних цінних паперів (ЦП):
Вид/тип/різновид/найменування ЦП
Форма випуску ЦП
Форма існування ЦП
Міжнародний ідентифікаційний
номер ЦП
Найменування емітента ЦП
Код ЄДРПОУ емітента ЦП
Фонд
Код ЄДРІСІ Фонду
Номінальна вартість одного ЦП
Сума Замовлення
Ціна одного ЦП
Надбавка

Загальна вартість ЦП
на наступних умовах

3. Розмір винагороди Торговця
4. Оплата послуг депозитарної
установи Клієнта здійснюється

замовлення
GTC

РЕПО замовлення
(РЕПО-З)

інше
замовлення

Інше:

Інвестиційні сертифікати
Іменні

Бездокументарна
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
35290039

визначається шляхом ділення загальної вартості чистих активів Фонду, розрахованої на
день надходження Суми Замовлення на рахунок Фонду, на кількість ЦП, що
перебувають в обігу на дату проведення розрахунку та вираховується відповідно до
Положень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1336 від
30.07.2013 р. та № 1338 від 30.07.2013 р.

Розрахункова вартість одного ЦП

2. Місце виконання замовлення

замовлення
AON

визначаються шляхом ділення Суми Замовлення на Ціну одного ЦП з округленням
отриманого результату до цілих одиниць в меншу сторону.
визначаються шляхом додавання Надбавки до Розрахункової вартості одного ЦП

Кількість ЦП

1.Умови і термін (строк)
оплати/поставки ЦП

замовлення
IOC

визначаються шляхом множення Кількості ЦП на Ціну одного ЦП

Х

Х

Відповідно до умов Договору
1) Оплату Суми Замовлення Клієнт зобов'язується здійснити на рахунок Торговця
№ ____________в АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, не пізніше наступного робочого
дня після підписання цього Замовлення. У випадку невиконання Клієнтом цього
Інші
зобов’язання в зазначений термін Замовлення вважається не дійсним;
умови: 2) Торговець зобов'язується протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання
Суми Замовлення на рахунок Торговця, здійснити всі передбачені чинним
законодавством України дії, необхідні для передачі права власності на ЦП на ім'я
Клієнта на його рахунок у ЦП.
Неорганізований
з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
ринок
Х без дотримання принципу «поставка проти оплати»

_____ грн
Клієнтом, відповідно до договору з депозитарною установою про відкриття рахунку у цінних
Х
паперах
Торговцем, за рахунок коштів Клієнта

5. Після виконання Замовлення
отримані для Клієнта грошові кошти
від продажу ЦП / залишок грошових
коштів Клієнта після купівлі ЦП (для
нерганізованого товарного ринку)
6. Дата набрання чинності Замовлення
7. Строк дії Замовлення

Залишаються на рахунку Торговця

Х

Повертаються
Клієнту

Х

У повному розмірі повертається на розрахунковий рахунок
Клієнта зазначеного в цьому Замовленні, не пізніше трьох робочих
днів з дати виконання Замовлення.
У розмірі ________________________________________ грн.

з моменту його прийняття Торговцем до виконання
до моменту виконання або відкликання (відміни)

ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ
Підписанням Замовлення Клієнт/Уповноважена особа/Законний представник Клієнта підтверджує, що Клієнта було повідомлено про
володільця його персональних даних (дані надані Банку для надання йому Інвестиійних послуг), склад та зміст зібраних його персональних
даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким
передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди Банку на передачу його персональних даних третім особам, які
мають договірні відносини з Банком.

Замовлення є невід'ємною частиною Договору та Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку. Терміни, що використовуються
у Замовленні, визначені Договором. Шляхом підписання Замовлення Клієнт замовив відповідні Інвестиційні послуги та підтверджує, що він:
Замовлення, Тарифів Банку та іншу документацію, яка Клієнту необхідна для користування Інвестиційними послугами.
Шляхом підписання Замовлення Клієнт/Уповноважена особа/Законний представник Клієнта підтверджує, що перед укладенням Договору
Банк надав Клієнту/Уповноваженій особі/Законному представнику Клієнта в повному об’ємі інформацію, зазначену в частині першій та
другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі – Закон), в тому числі
шляхом надання Клієнту/Уповноваженій особі/Законному представнику Клієнта доступу до такої інформації на Офіційному сайті Банку.
Шляхом підписання Замовлення Клієнт/Уповноважена особа/Законний представник Клієнта підтверджує, що перед укладенням Договору
Клієнт/Уповноважена особа/Законний представник Клієнта ознайомився з Регламентом, Проспектом емісії цінних паперів, що є предметом
цього Замовлення, Інвестиційною декларацією та повністю розуміє їх зміст.
Підписанням Замовлення Клієнт/Уповноважена особа/Законний представник Клієнта підтверджує, що Клієнт письмово повідомлений
Банком (в тому числі через викладення даної інформації в п.9.5. Публічної частини Договору) про особливості придбання Клієнтом ЦП,
емітованих ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» та їх наступною продажею Клієнту. Підписанням даного Замовлення Клієнт виражає свою
однозначну згоду на придбання ЦП емітованих ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ».
Підписанням Замовлення Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про процедури виконання Банком Замовлень та повністю
погоджується з ними.
Підписанням Замовлення Клієнт підтверджує, що у ньому зазначено конкретні умови щодо вчинення відповідних правочинів і Банк керується
даним Замовленням із дотриманням вимог Законодавства та внутрішніх положень Банку.
Підписанням даного Замовлення Клієнт підтверджує, що повідомлений Банком про те що дане Замовлення, може перешкодити Банку
виконати договір та/або Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта. Підписанням даного Замовлення Клієнт виражає свою
однозначну згоду на виконання Замовлення з урахуванням такого повідомлення.
Підписанням даного Замовлення Клієнт підтверджує що повідомлений Банком про те що дане Замовлення, може призвести до порушення
вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку. Підписанням даного Замовлення Клієнт виражає
свою однозначну згоду на виконання Замовлення з урахуванням такого повідомлення.
РЕКВІЗИТИ КЛІЄНТА
Клієнт (фіз. ос.)
Прізвище імя по батькові (за наявності) ____________________
РНОКПП: ___________________,
Місцезнаходження: _____________________________________
серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав:
______________________________________________________
Електронна адреса: _____________________________________
Конт. телефон: ________________________________________
_________________________/________________
(Ім’я та прізвище, підпис Клієнта)

Клієнт (фіз. ос. від імені якої діє Уповноважена особа)
Прізвище імя по батькові (за наявності) __________________________
РНОКПП:______________________,
Місцезнаходження: ___________________________________________
серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав:
_____________________________________________________________________________________________________
Електронна адреса: _______________
Конт. телефон: __________________
На підставі Довіреності [№ номер за наявності] від [дата] року виданої [ПІБ] нотаріусом [назва нотаріального округу] діє
Уповноважена особа:
Прізвище імя по батькові (за наявності)
РНОКПП: ________________________,
Місцезнаходження: ________________________________________
серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав:
_________________________
Електронна адреса: ___________________
Конт. телефон: _______________________
_________________________/________________
(Ім’я та прізвище, підпис Уповноваженої особи)

ВІДМІТКА БАНКУ
Дане Замовлення було отримано Банком «___» ____ 20__ р. уповноваженими особами АТ «ОТП БАНК»:
_______________________ (______________________________)
(підпис)

_______________________ (______________________________)
(підпис)

