ЗАМОВЛЕННЯ № ____________
Дата прийняття Замовлення до виконання: "___" ____________ 20___ року
Клієнт
Договір на брокерське обслуговування
Торговельний рахунок

№ БО-_______ від __.__.20__ р.
№

доручає ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР", надалі – "Торговець", здійснити Операції з
цінними паперами від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта на виконання наступного виду замовлення:
ринкове замовлення
(РЗ)

лімітне замовлення
(ЛЗ)

щодо
Купівлі

стоп-замовлення
(СЗ)

Продажу

замовлення на термін
(ТЗ)

Інше:

відкрите замовлення
(ВЗ)

РЕПО-замовлення

наступних цінних паперів (ЦП):

Вид/тип/різновид/найменування, форма
випуску ЦП
Форма існування ЦП
Найменування емітента ЦП
Код ЄДРПОУ емітента ЦП
Код ЄДРІСІ ІСІ
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП
Номінальна вартість одного ЦП
Кількість ЦП
Ціна одного ЦП
Загальна вартість ЦП (орієнтовна сума договору )

на наступних умовах
Відповідно до умов Договору на брокерське обслуговування
1.Умови і термін (строк) оплати/поставки ЦП

Інші умови:
з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти
оплати"
без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти
Поза фондовою біржею
оплати"
З наданням індивідуальної консультації
Фондова біржа

2. Місце виконання Замовлення
3. Розмір винагороди Торговця
4. Оплата послуг депозитарної установи
здійснюється
5. Після виконання Замовлення отримані
для Клієнта грошові кошти від продажу
ЦП / залишок грошових коштів Клієнта
після купівлі ЦП 1
6. Особливі умови виконання операцій з ЦП
7. Додаткові умови
8. Строк дії Замовлення

Клієнтом, відповідно до договору з депозитарною установою
Торговцем, за рахунок коштів Клієнта
Залишаються на рахунку Торговця
У повному розмірі
У розмірі ________________________________________ грн.

Повертаються Клієнту

До __.__.20__ р., включно

До моменту виконання або відкликання (відміни)

Це Замовлення складене у 2 (двох) оригінальних примірниках.
Замовлення набуває чинності та стає невід’ємною частиною Договору на брокерське обслуговування з моменту прийняття Торговцем
складеного та належним чином засвідченого Клієнтом Замовлення до виконання.
____________________________________________________________________________________________
1 – За умови, коли Замовлення виконується на неорганізованому ринку цінних паперів.
РЕКВІЗИТИ ЗАСВІДЧЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Дата надання Замовлення:

КЛІЄНТ
"___" _____________ 20__ року

ТОРГОВЕЦЬ

_______________________________
________________________

_________________

Генеральний директор
Янпольський С.Я.

_________________

(Посада, П.І.Б.)

(Підпис, М.П.)

(Посада, П.І.Б.)

(Підпис, М.П.)

Від Торговця:
Генеральний
директор
_____________________

Від Клієнта:
Янпольський

С.Я.

______________________ ___________________

