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Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2015. december 25. napjával történő módosításáról 

 
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG; a „Társaság”), 
Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2015. december 25. napjával az alábbi díjjegyzékeit módosítja: 

- Üzleti Díjjegyzék 

- Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti Díjjegyzék 

- DLS Kft. és Promptvonal Kft. üzleti Díjjegyzéke 

- MB Consult Kft. üzleti Díjjegyzéke 

- Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. üzleti Díjjegyzéke 

- Ramasoft Erste NetBroker Befektetési Szolgáltatások Díjjegyzék 
 

 
A módosítások az alábbiakra terjednek ki:  

1. Üzleti Díjjegyzék II./1. pontja: Számlavezetési díj mértéke: a fix díj maximálásra került, ugyanis a Társaság fix díjat maximum négy számla után számít fel. 
Ez a maximált fix díj került átvezetésre az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő, többi kiegészítő és ügynöki Díjjegyzékben is. 

2. Üzleti Díjjegyzék II./1. pontja: Akciós feltételek kerültek meghatározásra meglévő és új ügyfelek számára. Ezek az új feltételek kerültek átvezetésre az 
Üzleti Díjjegyzéktől eltérő, többi kiegészítő és ügynöki Díjjegyzékben is. 

3. Üzleti Díjjegyzék II./1. pontja: Számlavezetési díj kalkulációjának módja: pontosításra került, hogy a Társaság fix díjat nem terhel, amennyiben az adott 
hónap folyamán végig a számlák egyikén sem  található értékpapír, egyéb pénzügyi eszköz vagy pénz egyenleg. Ez a pontosítás került átvezetésre az 
Üzleti Díjjegyzéktől eltérő, többi kiegészítő és ügynöki Díjjegyzékben is. 

4. Üzleti Díjjegyzék II./8. pontja: Értékpapírtranszfer díj megfogalmazása pontosításra került. Ez a pontosítás került átvezetésre az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő, 
többi kiegészítő és ügynöki Díjjegyzékben is. 

5. Üzleti Díjjegyzék IV./2. pontja: az Espa Short Term Emerging Markets alap 2015. december 15-én beolvad az ESPA BOND LOCAL EMERGING alapba, 
erre tekintettel a beolvadás hatályával törlésre került. 

 

A Társaság továbbá 2015. december 25. napjától megszünteti az ErsteBroker Extra üzleti Díjjegyzékét, amely helyett a továbbiakban a Társaság mindenkor 
hatályos Üzleti díjjegyzéke az irányadó. 
 

A fenti Díjjegyzékek 2015. december 10-től megtekinthetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a 
Társaság ügynökhálózatában. 
 
Kérjük, hogy a fenti díjjegyzékeket – saját érdekében – gondosan tanulmányozza át. 
 
2015.12.10.              Erste Befektetési Zrt.  


