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2015. december 1-től hatályos 

ERSTE MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLACSOMAG 

DÍJJEGYZÉK 

 

 
Jelen Díjjegyzék kondíciókat az Erste Befektetési Zrt. az Erste Bank Hungary Zrt-vel kedvezményes lakossági 

banki és befektetési szolgáltatások igénybevétele tárgyában megállapodást kötő, minimum 10 főt foglalkoztató 

munkáltatók azon munkatársai számára biztosítja, akik az Erste Befektetési Zrt-nél nyitott értékpapírszámlával 

rendelkeznek.  

 

I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak 

 

1) Számlavezetési díj  

2015. december 1. előtt nyitott számlák esetén: az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzékében 

foglalt díjtételek 50%-a. 

2015. december 1. után nyitott számlák esetén: az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzékében 

foglalt díjtételek az irányadók 

 

II. Befektetési jegy tranzakciós díjak 

  

1) Befektetési jegyek vételi, visszaváltási díjai  

Az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzékében foglalt díjtételek 50%-a (kivéve a büntető jellegű 

jutalékok). 

 

III. Bizományosi, megbízási díjak az Erste NetBroker-ben bonyolított tranzakciókra és real-time tőzsdei adatok  

 

1) BÉT bizományosi díj
1
 

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok vételére vagy  

eladására adott megbízás esetén a megbízás árfolyamértékének
 

0,3%-a, minimum 250 Ft 

 

2) BÉT real-time adatok előfizetése  

Az értékpapírszámla nyitását követő 3 hónapig díjmentes, ezt követően az Erste Befektetési Zrt mindenkor 

hatályos Díjjegyzékében foglalt tételek a mérvadók. 

 

 

A jelen Díjjegyzékben nem szabályozott díjtételek esetén az Erste Befektetési Zrt mindenkor hatályos Díjjegyzéke az 

irányadó. 

 

A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. 

 

 

 

 A befektetési szolgáltatást az Erste Befektetési Zrt. végzi. 

  Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 

  Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002  

  BÉT és Deutsche Börse AG – tőzsdetag 

 

 

 

Budapest, 2015. november 16. Erste Befektetési Zrt. 

                                                             
1
 Napon belüli BÉT ügyletek (day-trade) esetén az Ügyfél ajánlatai megadásakor a BÉT bizományosi díjak kerülnek feltüntetésre a 

Kereskedési Rendszerben és az Erste Befektetési Zrt. nyilvántartásaiban, egyéb bizonylatain. Tőzsdezárást követően amennyiben az 
ügyfélnek azonos termékből, ellentétes irányban, azonos mennyiségre adott megbízásai voltak, melyek azonos BÉT kereskedési napon 
teljesültek, úgy a díjak megállapítása a következő:  
Amennyiben a vételi és eladási oldalon található mennyiség (darabszám) azonos, úgy az eladási oldal jutalék összegét az Erste 
Befektetési Zrt. teljes összegben jóváírja az ügyfélszámlán. - Amennyiben vételek és eladások különböző mennyiségben teljesültek 
adott termékre, úgy a vételi és eladási mennyiségek közül a kisebb mennyiség oldalának bizományosi díja (vagy több teljesülés esetén 
a bizományosi díjak összesített értéke) kerül jóváírásra. 


