VÄÄRTPABERITEHINGU KORRALDUS
Tehingu number

Kuupäev

Kellaaeg

KORRALDUSE ANDJA
Nimi

Isikukood / Registrikood

Väärtpaberikonto nr

Kontohaldur

AS SEB PANK
Arvelduskonto nr

Telefon

TEHINGU VASTASPOOL
Nimi
Väärtpaberikonto nr

Kontohaldur

TEHINGU LIIK JA ANDMED
Tehingu liik ja/või kirjeldus
Tehingupäev

Väärtuspäev

Korraldus kehtib kuni (kaasa arvatud)

ISIN kood

Väärtpaberi nimetus

Hind

Kogus sõnade ja numbritega

TÄIDAB PANK
Tehingusumma

Tehingutasud

Summa kokku
Märkused

Käesolevale väärtpaberitehingu korraldusele kohaldatakse AS-i SEB Pank väärtpaberikonto ja -tehingute tingimustes sätestatut. Korralduse
alusel võib pank debiteerida ja/või krediteerida korralduse andja arveldus- ja/või väärtpaberikontot.

Kinnitan esitatud andmete, sealhulgas pöördel loetletud kinnituste
õigsust.

_____________________________________________________
Kliendi / kliendi esindaja nimi, allkiri (pitser)

213 204

______________________________________________________
Panga esindaja nimi, allkiri

Korralduse esitamisega annab klient iga kord alljärgnevad kinnitused.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Olen hoolikalt tutvunud ja nõustun AS-i SEB Pank väärtpaberikonto ja -tehingute tingimustega.
Mul on kõik väärtpaberitehingu tegemiseks vajalikud õigused ja nõusolekud (sealhulgas esindusõigus,
nõusolek ühis- või kaasomandisse kuuluva vara käsutamiseks, alaealise või eestkostetava nimel
korralduse andmise õigus vms) ning minu või minu esindatava elu- või asukohariigi seadustest ei tulene
mulle ega minu esindatavale mingeid piiranguid sellise väärtpaberitehingu tegemiseks.
Teen väärtpaberitehingu iseseisvalt, lähtuvalt isiklikest, sõltumatutest kaalutlustest.
Olen teadlik väärtpaberitehingu tegemisega seotud riskidest.
Olen teadlik Eesti Vabariigis kehtivatest hoiuste tagamise ja investorkaitse skeemidest.
Olen hinnanud oma investeerimisalaseid teadmisi ja kogemust ning oma finantsvõimalusi ja selle põhjal
leidnud, et olen võimeline kandma väärtpaberitehinguga seotud riske ning väärtpaberitehingust tulenevat
võimalikku kahju.
Finantsvara, mille arvelt ma väärtpaberitehingu teen, ei ole omandatud kuritegelikul teel.
Ma ei esita korraldust turukuritarvituse eesmärgil.
Olen teadlik minu tegevust reguleerivatest turu reeglitest ja kohustun neid järgima.
Nõustun panga kehtestatud kliendi korralduste parima täitmise korraga.
Soovin, et pank ei avalikustaks teistele turuosalistele viivitamata minu limiitorderit, mida valitsevatel
turutingimustel kohe ei täideta, välja arvatud kui pank peab sellist avalikustamist vajalikuks või kui ma seda
nõuan.
Nõustun, et pangal on õigus täita minu order väljaspool turgu.
Olen teadlik, et pangal võib olla kohustus anda turu korraldajale nõudmisel teavet minu ja panga tehingute
kohta turul ning olen nõus sellise teabe avaldamisega turu korraldajale.

