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A jelen Online Trading Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: „Szerződés”) az alábbi fogalmak a
velük egy sorban írt jelentést hordozzák:
Bank: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.;
nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560), amely a
Citibank Europe plc (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies
Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság (továbbiakban: a „Bank”) nevében és
képviseletében jár el;
Felek: az Ügyfél és a Bank együttesen;
Online kereskedési rendszer: A jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott pénzügyi, illetve befektetési
szolgáltatásra vonatkozó ügyletek interneten keresztül történő bonyolítására, visszaigazolására alkalmas
rendszer, amelyen keresztül az Ügyfél a banki műveletekre vonatkozóan elektronikus úton küld instrukciókat a
Banknak;
Felhasználó: Az Ügyfél által a jelen Szerződés 1. mellékletét képező Felhasználói Kérelemben meghatározott
olyan nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki az Ügyfél nevében és képviseletében eljárva az
Online kereskedési rendszeren keresztül a jelen Szerződés 1.1 pontjában meghatározott Szolgáltatások
végrehajtására megbízást ad, illetve a jelen Szerződés 1.2 pontjában meghatározott Visszaigazolásokat
jóváhagyja a Bank részére;
Felhasználói Dokumentáció: Az Online kereskedési rendszer használatának részletes szabályait tartalmazó
leírás;
Felhasználói Kérelem: Az Ügyfél a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatalmazza az ott meghatározott
személy(eke)t, hogy az Ügyfél nevében és képviseletében a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően a
Szerződés 1.1 pontjában meghatározott Tranzakciók végrehajtására megbízást adjon/adjanak a Banknak a
Felhasználói Kérelemben meghatározott összegkorlátok figyelembevételével, továbbá, hogy a jelen Szerződés
1.2 pontja szerinti Visszaigazolásokat jóváhagyja/jóváhagyják, illetve a jelen Szerződés 1. pontjában
meghatározott Szolgáltatásokat igénybe vegye/vegyék;
Jelszó: A Bank által az Ügyfél minden Felhasználója rendelkezésére bocsátott, az Online kereskedési
rendszer működéséhez használatos statikus jelszó, mely az Ügyfél, illetve a Felhasználó beazonosításához,
illetve a Tranzakció jóváhagyásához szükséges;
Szolgáltatások: A jelen Szerződés 1.1–1.2 pontjaiban felsorolt, az Online kereskedési rendszeren keresztül a
Bank által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatások;
Ügyfél: Olyan bejegyzett jogi személy, amely a Bankkal a Szolgáltatás igénybevételére a jelen Szerződés 1.
mellékletét cégszerűen aláírta és ezzel a jelen Szerződés feltételeit magára nézve kötelezőnek ismerte el;
Ügylet: Az Ügyfél és a Bank között a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően megkötött bármely és
minden ügylet, legyen az pénzügyi ügylet vagy a Treasury Keretszerződés (továbbiakban: „TMA szerződés”)
vagy ISDA (’International Swap and Derivatives Association’) keretmegállapodás rendelkezéseinek
megfelelően megkötött befektetési szolgáltatási ügylet vagy Prémium Megtakarítási Keretmegállapodás alapján
létrejött Prémium Megtakarítás;
Visszaigazolás: A Bank és az Ügyfél között létrejött Ügylet feltételeit rögzítő dokumentum, melyet a Bank az
Ügyletkötést követően haladéktalanul megküld az Ügyfél részére.
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1.

Az Online kereskedési rendszeren keresztül elérhető Szolgáltatások

1.1

Az Ügyfél az Online kereskedési rendszer segítségével a következő Ügyletekre adhat elektronikus
úton megbízást:
a) spot (azonnali) és határidős devizavétel a Bank által jegyzett devizákban;
b) spot (azonnali) és határidős devizaeladás a Bank által jegyzett devizákban;
c) devizára szóló opciós ügyletek a Bank által jegyzett devizákban;
d) Felek között létrejött külön megállapodás szerinti Prémium Megtakarítás nyitása, módosítása és
megszüntetése
e) az a)–d) pontok szerint kötött Ügyletek elszámolásához szükséges megbízások adása;
f) az Ügyfél által a végrehajtott Ügyletekre vonatkozó adatok megtekintése.
Az Ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy az Online kereskedési rendszer kizárólag
fedezeti Ügyletekre használható, spekulációs céllal nem.

1.2

Az Ügyfél az Online kereskedési rendszeren keresztül érheti el a Bank által a jelen Szerződés 1.1
pontjában meghatározott Ügyletekkel kapcsolatosan küldött Visszaigazolásokat abból a célból, hogy
azokat jóváhagyja és a Bank részére visszaküldje.

1.3

Az Online kereskedési rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a Felhasználók az Ügyfél Banknál
vezetett fizetési számláinak egyenlegét is megtekinthessék. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Online
kereskedési rendszerben megtekinthető fizetési számlaegyenlegek tájékoztató jellegűek, a
számlaegyenleg információ esetleg nem valós idejű, vagy nem mutatja a függő, még elszámolatlan
tranzakciókat, amelyek módosíthatják az egyenleget. Ügyfél ellentétes írásbeli rendelkezésének
hiányában a jelen pont szerinti Szolgáltatás minden Felhasználó számára elérhető.

2.

A Szolgáltatások elérhetősége
Az Online kereskedési rendszeren aznapi elszámolással Banki munkanapokon 9–15.30 (középeurópai idő) óráig érhetők el Szolgáltatások. A Bank fenntartja a jogot, hogy amennyiben karbantartási
okok miatt vagy az Online kereskedési rendszer biztonsága érdekében azt a Bank szükségesnek ítéli,
ebben az időintervallumban is felfüggessze a Szolgáltatások nyújtását, amelyről egyidejűleg a Bank
tájékoztatja az Ügyfelet.

3.

Az Online kereskedési rendszer használatának technikai feltételei

3.1

A Szolgáltatások az alábbi technikai feltételek megléte esetén vehetők igénybe:
(1) személyi számítógép (minimum Pentium Dual Core CPU 3 GHz, 4 GB RAM, 1GB HDD,
1280x1024-as felbontású monitor, egér/trackpad, billentyűzet);
(2) internetkapcsolat (minimum 1Mbps sávszélesség) és az alábbi böngészők valamelyike (minimum
verziószám zárójelben):
 Internet Explorer (7.0), vagy
 Google Chrome (3.0), vagy
 Mozilla Firefox (3.0), vagy
 Apple Safari (4.0).

3.2

Amennyiben az Online kereskedési rendszer igénybevételének technikai feltételei megváltoznak, a
Bank a körülmények megváltozása előtt értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél haladéktalanul megteremti az
Online kereskedési rendszer igénybevételének megváltozott technikai feltételeit. Amennyiben e
kötelezettségének nem tesz eleget maradéktalanul, úgy a Bank nem felel az ebből eredő károkért.

3.3

Az Online kereskedési rendszer igénybevételéhez szükséges, fent meghatározott feltételek meglétéről
az Ügyfél köteles gondoskodni. Az Online kereskedési rendszer használatával felmerült telefondíjak,
internetdíjak és más egyéb díjak és költségek megfizetése az Ügyfelet terheli.
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4.

Dokumentáció

4.1

A Bank a Szolgáltatások igénybevételéhez Jelszót bocsát az Ügyfél által kijelölt Felhasználó(k)
rendelkezésére. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jelszónak a Felhasználói Dokumentációban
leírtaknak megfelelő használata szükséges a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott
devizaügyletekkel kapcsolatos megbízásai elküldéséhez.

4.2

Az Ügyfél közvetlenül felelős azért, hogy az általa kijelölt (minden) Felhasználó megismerje a Jelszó
használatának és őrzésének (biztonságban tartásának) szabályait, valamint az ezekkel kapcsolatos
felelősségi szabályokat, továbbá mindezek megváltozását. Az Ügyfél a Felhasználóval
egyetemlegesen felel azokért a károkért, amelyek a Bankot annak következtében érik, hogy a
Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit.

4.3

Ha a Felhasználó joga a Szolgáltatások igénybevételére bármely okból megszűnik, az Ügyfél köteles a
Bankot haladéktalanul tájékoztatni.

4.4

Az Ügyfél elismeri, hogy a jelen Szerződést a Szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó biztonsági
rendszer – ideértve a Jelszó alkalmazását is – felmérése után, a saját belátása alapján, a saját
kérésére kötötte meg.

5.

Az Online kereskedési rendszer használata

5.1

A Bank az Ügyfél kérésére a Bank számítógépes rendszerében a Szolgáltatások igénybevételéhez
biztosítja a hozzáférést a megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt Felhasználói Kérelem Bankhoz
történő érkezését követő 10 munkanapon belül, feltéve, hogy a Felhasználó(k) pénzmosási törvény
szerinti beazonosítása megfelelően megtörtént.

5.2

A Bank technikai és biztonsági okból jogosult bármikor az Ügyfél egyidejű értesítése és a jelen
Szerződés hatályban tartása mellett megváltoztatni, felfüggeszteni vagy megszüntetni a
Szolgáltatásokat, vagy az Ügyfél vagy a Felhasználó azon jogát, hogy a Szolgáltatásokat igénybe
vegye. Ennek megtörténtéről a Bank az Ügyfelet elektronikus levélben vagy egyéb módon írásban
értesíti. A Bank nem felel a fenti változtatás, felfüggesztés vagy megszüntetés miatt az Ügyfél által
elszenvedett semmilyen kárért vagy veszteségért.

5.3

A Bank lehetővé teheti a Felhasználók számára, hogy az Online kereskedési rendszerbe a Bank által
működtetett CitiDirect for Cash (továbbiakban CDC) elnevezésű elektronikus banki rendszerből
lépjenek be, feltéve, hogy az adott Felhasználó a CDC rendszerben is felhasználónak minősül. A CDC
rendszerből való belépés esetén a Felhasználó azonosítására a CDC rendszerbe történő belépéskor
kerül sor, így ilyen esetben az Online kereskedési rendszerbe történő átlépéskor a Jelszóval történő
azonosításra nem kerül sor. A Bank fenntartja a jogot, hogy bármikor bármely Felhasználó
vonatkozásában előzetes és utólagos értesítés nélkül (i) lehetővé tegye a CDC az Online kereskedési
rendszerbe történő bejelentkezés lehetőségét, illetve (ii) felfüggessze vagy véglegesen megvonja ezt a
lehetőséget.

6.

Felelősség

6.1

A Bankot nem terheli semmilyen felelősség a Szolgáltatásokkal kapcsolatban az Ügyfél által
elszenvedett bármilyen jellegű kárért, kivéve ha azt a Bank szándékos vagy súlyos gondatlan
magatartása idézte elő. A Bankot nem terheli felelősség különösen:
a)

b)
c)
d)

az Ügyfél internetes kapcsolatának bármilyen hibájáért, illetve ha a Bank a kommunikációs
vonalak hibájából adódóan, vagy az internetszolgáltatást nyújtó cég, személy vagy a szoftver,
hardver hibája miatt vagy egyéb, nem a Bank érdekkörébe tartozó egyéb okból nem tudja a
Szolgáltatásokat teljesíteni, vagy az adatok hibásan, hiányosan vagy késve érkeznek meg a
Bankhoz, és az Ügyfél emiatt nem tudja a Szolgáltatásokat igénybe venni;
ha az a Szolgáltatások jogosulatlan, illetve csalárd használatából ered; vagy
ami abból ered, hogy az Ügyfél pontatlanul vagy hibásan adta meg a Banknak a Felhasználó(k)
adatait;
ami abból ered, hogy az Ügyfél nem vagy késedelmesen tesz eleget a jelen Szerződésben foglalt
kötelezettségeinek;
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e)

a Szolgáltatások alkalmazásával kapcsolatban az Ügyfél által elszenvedett közvetett módon
keletkezett kárért, illetve a nyereség ezáltal okozott elmaradásáért.

6.2

Az Ügyfél köteles az Online kereskedési rendszeren keresztül az 1.1 pontban felsorolt Ügyletekre
leadott elektronikus megbízásokban szereplő Ügylet(ek) fedezeti értékét az Ügyletkötés értéknapján
(az Ügylet elszámolásának napján) az Ügyletnek megfelelő devizanemű fizetési számláján
rendelkezésre tartani. Amennyiben az Ügyfél e kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank bármikor
jogosult ellenirányú ügylet megkötésével a két ügyletet nettósítani, és a nettósítás eredményét az
Ügyfél Banknál vezetett fizetési számláján elszámolni. A Bank kizárja bármilyen nemű felelősségét a
nettósítás folytán az Ügyfelet az árfolyam-ingadozásból eredően ért kár tekintetében.

7.

A Szerződés megszűnése

7.1

A Felek a jelen Szerződést rendes felmondással, 10 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, a
másik Félhez intézett felmondással írásban felmondhatják, mely felmondás nem érinti a jelen
Szerződés hatálya alatt megkötött, de még el nem számolt Ügyletek érvényességét,
érvényesíthetőségét.

7.2

Bármely Fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani írásban, ha a másik Fél súlyos
szerződésszegést követ el.

7.3

A Bank különösen az alábbi esetekben jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani:
a) az Ügyfél, a Felhasználó a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti;
b) az Ügyfél pénzügyi, vagy bármely más, a Bank megítélése szerint a Szerződés szempontjából
jelentős körülményei hátrányosan változnak meg;
c) az Ügyfél a Szerződéssel kapcsolatosan valótlan adatot szolgáltatott;
d) az Ügyfél az Online kereskedési rendszert spekulatív céllal használja;
e) a Jelszó használatára vonatkozó szabályok megsértése esetén.

7.4

A súlyos szerződésszegés következményei lehetnek a Bank belátása szerint:
a) a Szerződés azonnali hatályú felmondása; vagy
b) a Jelszó letiltása; vagy
c) a Szolgáltatások teljesítésének visszautasítása.

8.

Használati jog

8.1

A jelen Szerződés tartama alatt az Ügyfél számára átadott, birtokába került bármely dokumentáció
vagy szoftver a Bank kizárólagos tulajdonát képezi, azokon az Ügyfél a nem kizárólagos felhasználói
jogon kívül semmilyen jogot nem szerez.

8.2

Az Online kereskedési rendszerrel kapcsolatos bármely dokumentáció, információ, szoftver, egyéb
eszköz a Bank üzleti titkát képezi, és annak harmadik személyek számára bármely módon történő
kiszolgáltatása kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, mely hozzájárulásban a
Bank megjelöli a kiszolgáltatható információ pontos körét is.

9.

A Jelszó letiltása

9.1

Az Ügyfél által meghatalmazott Felhasználó minden tőle elvárható óvintézkedést köteles megtenni
annak érdekében, hogy megelőzze a Jelszó elvesztését vagy ellopását, és köteles nem felfedni a
Jelszót harmadik személyek számára. Ha a tényeknek az általában elvárható gondossággal való
megítélése szerint a Jelszóval kapcsolatosan bűncselekményt követtek el, az Ügyfél, illetve a
Felhasználó köteles haladéktalanul a bűncselekmények kivizsgálására illetékes hatóságnak ezt a
gyanút bejelenteni.

9.2

A Felhasználó és az Ügyfél köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha az Ügyfél észleli, gyanúja
merül fel a tekintetben, hogy a Szolgáltatások során illetéktelen harmadik személyek az adataihoz
hozzáférhettek vagy a Jelszót bármely módon megismerték, vagy azon keresztül jogosulatlan
műveletet végeztek.
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9.3

A letiltás akkor lép hatályba, amikor a bejelentő a jelen Szerződésben meghatározott adatokat közölte
a Bankkal. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő személyazonosító adatait, az Ügyfél és a
Felhasználó megnevezését, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megnevezését, helyét, időpontját,
illetve, ha a pontos helyről, időpontról a bejelentőnek nincs tudomása, akkor az esemény feltehető
helyét és időpontját. A bejelentés megbízás a Jelszó letiltására. A bejelentés időpontjában a Bank a
Jelszót azonnal letiltja.

9.4

A letiltás következtében bármely harmadik személynek okozott kárért a Bank nem felel. A letiltás
végleges és visszavonhatatlan, annak bejelentését követően a Jelszó nem használható. A Jelszó
pótlására csak új Jelszó készítésével van mód. A letiltás elmulasztásából vagy a letiltással kapcsolatos
visszaélésből eredő, az Ügyfelet ért károkért a Bank nem vállal felelősséget. A letiltással kapcsolatban
a Banknál és az Ügyfélnél felmerült költségek az Ügyfelet terhelik.

9.5

A Bank nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Jelszó jogosulatlan, a jelen Szerződés
9.2 pontja szerinti bejelentés megtétele előtti használatból erednek.

9.6

A Bank jogosult a Jelszót letiltani biztonsági okból, a Jelszóval történő visszaélés alapos gyanúja, a
Jelszó szabálytalan használata, az Ügyfél szerződésszegése, a Szerződés megszűnése esetén,
továbbá, ha az Ügyfél kártól való megóvása érdekében szükségesnek látszik. A Bank a Felhasználó(k)
jogosultságát megszünteti az Ügyfél ilyen irányú írásbeli megkeresésére.

10.

Értesítések
Az Ügyfél köteles a Bankkal a jelen Szerződés kapcsán közölt bármely adatának minden változását
haladéktalanul, írásban közölni. A Bankkal szembeni ezen értesítési kötelezettség elmulasztásából
származó következmények az Ügyfelet terhelik.

11.

Átruházás, részleges érvénytelenség

11.1

Az Ügyfél a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződésből eredő jogait harmadik
félre/felekre nem engedményezheti, kötelezettségeit nem ruházhatja át.

11.2

Amennyiben a Szerződés bármely előírása érvénytelen vagy nem érvényesíthető, az nem érinti a
Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét és érvényesíthetőségét.

12.

Szerződésmódosítás

12.1

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Bank a Szerződéssel kapcsolatos költségekről és a Szerződés
módosításáról a Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatának (továbbiakban: „Üzletszabályzat”)
és a Bank Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételeinek (továbbiakban: „ÁÜF”) megfelelően
dönt a Szerződésben foglaltakra vonatkozó belföldi piaci feltételek, a jogszabályok, valamint az
Ügyfélre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz igazodva.

12.2

A Bank a módosításról az Ügyfelet a módosítás hatálybalépését 20 nappal megelőzően értesíti.

12.3

A Szerződés bármely, a Bank általi egyoldalú módosításának hatálybalépési napját követően a Jelszó
megtartása vagy használata úgy tekintendő, hogy az Ügyfél fenntartások nélkül elfogadta e
módosításokat.

12.4

Ha az Ügyfél nem fogadja el a javasolt módosítást, az Ügyfélnek fel kell hagynia a Jelszó
használatával, és a Szerződést rendes felmondással jogosult felmondani az értesítés keltétől számított
10 napon belül, a rendes felmondásra vonatkozó szabályok szerint.

13.

Egyéb rendelkezések

13.1

A Bank és az Ügyfél közötti elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó egyéb előírásokat az
Üzletszabályzat tartalmazza. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat
és az ÁÜF rendelkezései is alkalmazandók, amelyeket az Ügyfél köteles betartani, és amelyek a rájuk
való hivatkozással a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
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13.2

Jelen Szerződés érvényessége, teljesítése és értelmezése a magyar jog hatálya alá tartozik.

13.3

A Felek kijelentik és kifejezetten elfogadják, hogy amennyiben közöttük TMA/ISDA (keret)szerződés
van hatályban, akkor azt a jelen Szerződés aláírásának napján úgy módosítják, hogy a Felek között az
Online kereskedési rendszeren kötött, és a jelen Szerződés 1.1 a)–c) és e)–f) pontjában meghatározott
kitételnek megfelelő minden és bármely Ügylet a TMA/ISDA (keret)szerződés szerinti Ügyletnek
minősül.

13.4

A Felek kijelentik és kifejezetten elfogadják, hogy amennyiben közöttük Prémium Megtakarítási
Keretmegállapodás van hatályban, akkor azt a jelen Szerződés aláírásának napján úgy módosítják,
hogy a Felek között az Online kereskedési rendszeren kötött, és a jelen Szerződés 1.1 d)–f) pontjában
meghatározott kitételnek megfelelő minden és bármely Ügylet a Prémium Megtakarítási
Keretmegállapodás szerint Prémium Megtakarításnak minősül.

13.5

A Felek kijelentik, hogy a TMA/ISDA/Prémium Megtakarítási (keret)szerződés/megállapodás
rendelkezései alapján a Bank által az Ügyfélnek küldendő, az adott Ügylet feltételeit rögzítő
Visszaigazolást is az Online kereskedési rendszeren keresztül kapja meg az Ügyfél, és köteles azt az
Online kereskedési rendszeren keresztül jóváhagyni és a Banknak visszaküldeni.
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1. számú melléklet

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Online Trading Felhasználói kérelem

Ügyfél neve:
Ügyfél címe:
Ügyfél cégjegyzékszáma:
Telefonszám:
Faxszám:

E-mail cím

Maximum
tranzakciós
összeghatár
USD-ban

Telefon

Visszaigazolás /
konfirmáció

Felhasználó neve

Lekérdezés / Nézet

Az Ügyfél az alábbi Felhasználó(ka)t jelöli ki az Online Trading Általános Szerződési Feltételek 1.1 és 1.2
pontjában meghatározott, az Ügyfél nevében és képviseletében történő Ügyletek végrehajtására, illetve
visszaigazolására:

Üzletkötés

1.

1
2
3
4
5
2.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Online kereskedési rendszer internetalapú kommunikációt használ, és
tisztában van azzal, hogy az internet nem minden esetben nyújt biztonságos adattovábbítást. Az Ügyfél
megértette és tisztában van a titkosságot érintő, illetve az internetes kommunikációból adódó egyéb
kockázatokkal is. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy csak a Bank által jóváhagyott módon, annak
biztonsági szabályainak megfelelően veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

3.

Továbbá, az Ügyfél kijelenti, hogy az Online Trading Általános Szerződési Feltételeket megismerte,
tudomásul vette, elfogadta és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Bank vállalja,
hogy a Szolgáltatást az Online Trading Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint nyújtja az
Ügyfélnek.

Ügyfél cégszerű aláírása:
Keltezés helye és dátuma:

_____________________________
_________________________

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy a jelen okiratot az Ügyfél képviselői saját kezűleg írták alá, továbbá alulírott (1.
Tanú) kijelentem, hogy a jelen okirat tartalmát az Ügyfélokiratot aláíró képviselőinek megmagyaráztam, olyan
nyelven, amelyet az érintettek értenek.
1. Tanú
aláírás:______________________________
név:
_________________________
lakcím:
_________________________

2. Tanú
aláírás:
név:
lakcím:

_____________________________
_________________________
_________________________
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