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Tárgy: Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. ”f.a.” hitelezői igénybejelentés
Tisztelt Felszámoló!
Alulírott
A számlaszerződés 1. oldalán
található ügyfélszám

Név

Minta Andrea

Születési hely, idő

Budapest, 1980.08.08.

Anyja neve

Gipsz Éva

Ügyfél azonosító

**/****

Értesítési cím

1111, Budapest, Példa utca 1.

E-mail cím

minta.andrea@email.hu

Telefonszám

+36 80 888 88 88 // 06 (1) 888 888

mint Hitelező az alábbiakról tájékoztatom, illetveKizárólag
az alábbi ahitelezői igénybejelentéssel kívánok élni.
számlaszerződésr
A követelés alapjául szolgáló szerződéssel kapcsolatos
adatok:
e vonatkozó
szerződés megkötésének
időpontja

adatok
(megkötésének
időpontja)

szerződés típusa, tárgya,
szerződésszám
követelés jogcíme

hitelezői igény

Típusa: számlaszerződés
Tárgya: a számlaszerződés
tárgya pont alatt megjelölt
számlák
Szerződésszám:
a
számlaszerződés sorszáma

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. ”f.a.”-val szembeni értékpapír követelés (beleértve a kötvényeket is):
értékpapír neve

darabszám

Q********

100

Q******

50

Forint/deviza
összeget és
bankszámlaszám
megadása nem
szükséges.

Amennyiben a rendelkezésre álló hely nem elegendő, kérjük, hogy a felsorolást pótlapon folytassa.
A QUAESTOR Értékpapír Zrt. ”f.a.”-val szembeni pénzkövetelés:
pénzkövetelés összege

devizanem

100.000

HUF

600

USD

Ezt a táblázatot, akkor
töltse fel adatokkal,
amennyiben értékpapíron
kívül egyéb pénzkövetelése
is van.

Amennyiben a rendelkezésre álló hely nem elegendő, kérjük, hogy a felsorolást pótlapon folytassa.
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A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Felszámolót, hogy a fent megjelölt teljes követelésemet a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben, valamint a befektetési
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltak szerint nyilvántartásba venni és a
nyilvántartásba vételről értesíteni szíveskedjen.
Tételes felsorolás nem
Nyilatkozom továbbá a Tisztelt Felszámoló részére, hogy a Befektetési vállalkozásokról szóló törvény
szükséges, kérjük X-el jelölje,
132. § (2) bekezdése értelmében a Csődtörvény 46. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi díj
ha csatolt bármilyen
megfizetésére nem vagyok köteles.
dokumentumot.
A Követelés alátámasztásául szolgáló iratok mellékletként (jelölje X-el, ha csatolásra kerülnek):
1. szerződés
2. aktuális egyenlegértesítő
3. egyéb dokumentum

X

X

Kelt: ……………………….…………, 2015. ……………….………………….

……………………………………………….
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