Belföldi kibocsátású értékpapír transzferálásának elszámolása

A hiányosan megadott értékpapír transzferálási kérelmek banki
elszámolása késve vagy nem tud megvalósulni. Ezért kérjük, ha belföldi
kibocsátású (*KELER*ben elszámolt) értékpapírok transzferálására ad
megbízást, annak mielőbbi elszámolása érdekében, minden esetben az itt
leírtak szerint járjon el.
Kimenő irányú transzferálási megbízás megadása
Ha belföldi kibocsátású (KELERben elszámolt) értékpapírok Raiffeisen Bank
(továbbiakban „Bank”) által vezetett értékpapírszámláról történő (kimenő
irányú) transzferálására** ad megbízást, annak mielőbbi elszámolása érdekében,
kérjük a megbízási bizonylat (Belföldi értékpapír – transzferkérelem c. nyomtatvány)
kitöltése során a kért adatokat – értelemszerűen – hiánytalanul adja meg.
A nyomtatványon a „Partner számlaadatai (elszámolási instrukció)“ mezőben
tartós befektetési számla elhordozása esetén, ennek tényét és a tartós befektetési
számla nyitásának évét is fel kell tüntetni
A Bank feladata, hogy (a megbízáson megadott adatok alapján) a kedvezményezett
számlavezető felé:
• a transzferálandó értékpapír bekerülési árának és a bekerülés dátumának igazolását
(bekerülési igazolás) eljuttassa
• a tartós befektetési számla lekötési igazolását eljuttassa (ezzel egy időben az
igazolás az ügyfél részére 1 példányban postázásra kerül).
Az Ön feladata, hogy a kedvezményezett számlavezető részére, amennyiben nem saját
értékpapírszámlára történik a transzfer, az ügylethez tartozó adásvételi vagy
ajándékozási szerződést eljuttassa. Ebben az esetben a bekerülési árat és a
bekerülés dátumát ott ez alapján rögzítik, illetve a küldő személye is innen azonosítható.
Bejövő irányú transzferálási megbízás megadása
Ha Ön más értékpapír számlavezetőnél (továbbiakban „Indító fél”) vezetett
értékpapírszámláról belföldi kibocsátású (KELERben elszámolt) értékpapírok
Raiffeisen
Bank
által
vezetett
értékpapírszámlára
irányuló
transzferálására** ad megbízást, annak mielőbbi elszámolása érdekében, kérjük az
Indító fél felé az alábbi kiegészítő adatokat minden esetben adja meg:
• Raiffeisen Bank KELER főszámla száma: 0086M00000
• a Raiffeisen Banknál vezetett kedvezményezett értékpapírszámlájának száma, a
kedvezményezett neve, valamint adóazonosító jele/száma.
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•

tartós befektetési számla behordozása esetén, a tartós befektetési számla szabad
egyenlegét egy technikai számlára kell utalni az alábbiak szerint:
ccy

•

IBAN

PFJ

HUF

HU 2812 0021 0200 8330 9040 0000 03 12002102-00833090-40000003

USD

HU 0712 0021 0200 8330 9040 1000 00 12002102-00833090-40100000

EUR

HU 9112 0021 0200 8330 9097 8000 05 12002102-00833090-97800005

a transzfert indító fél neve (amennyiben nem saját értékpapírszámlára történik a
transzfer)

Az Indító fél feladata, hogy a megbízás adatai alapján a kedvezményezett
számlavezető felé:
• a transzferálandó értékpapír bekerülési árának és a bekerülés dátumának igazolását
(bekerülési igazolás) eljuttassa
• a tartós befektetési számla lekötési igazolását eljuttassa (ezzel egy időben az
igazolást az ügyfél részére 1 példányban eljuttassa)
Az Ön feladata, hogy a Bank részére, amennyiben nem saját értékpapírszámlára
történik a transzfer, az ügylethez tartozó adásvételi vagy ajándékozási szerződést
eljuttassa. Ebben az esetben a bekerülési árat és a bekerülés dátumát ez alapján rögzíti a
Bank. Illetve a küldő személye is innen azonosítható.
Más értékpapír számlavezetőtől a Bank felé indított, belföldi kibocsátású (KELERben
elszámolt) értékpapírok bejövő irányú
transzferálására vonatkozó megbízás
fogadása csak abban az esetben lehetséges, ha
• a kedvezményezett fél minden kétséget kizáróan beazonosítható és
• a Bankban már aktív státuszú értékpapírszámlával rendelkezik.

A KELER értékpapírszámla tulajdonos cégek névsora és 4 karakteres számlaszáma (a
kedvezményezett értékpapír számlavezető KELER főszámla száma) a KELER honlapján
(www.keler.hu) ellenőrizhető, vagy banki munkatársunk segítségét kérheti.

* KELER – Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.)
** transzfer:
• más értékpapír számlavezetőtől indított, a Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett értékpapírszámlára
érkező (bejövő irányú transzfer) transzferkérelem
•

más értékpapír számlavezető irányába, a Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett értékpapírszámláról
indított (kimenő irányú transzfer) transzferkérelem

