
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye a Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény  
2020. december 15. napjával történő módosításáról 

 

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, E-
III/324/2008, tőzsdetagság: BÉT; a „Társaság”) Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság 
2020. december 15. napjával módosítja a Fedezeti és Biztosítéki Hirdetményét (a továbbiakban: 
Hirdetmény). 

A Hirdetmény módosított tartalma az alábbiakat foglalja magában: 
 
A Hirdetmény kiegészül a Fedezeti Eszközök Hirdetménnyel, amely a mindenkor hatályos Fedezeti és 
Biztosítéki Hirdetmény elválaszthatatlan melléklete. A Fedezeti Eszközök Hirdetmény az egyes 
Fedezeti eszközök befogadási értékét, valamint az egyes fedezetek értékelésére vonatkozó 
szabályokat tartalmazza. 
 
A Társaság által Fedezeti Eszközként elfogadott eszközök köre a Hirdetmény hatályba lépését követően 
módosul: 

 a Társaság a továbbiakban nem fogadja el Fedezeti eszközként a Tőzsdén jegyzett certifikátokat, 
valamint az ERSTE Strukturált Termékeket, 

 a Társaság módosítja a Fedezeti eszközként elfogadott Strukturált kötvények körét olyan módon, 
hogy csak a 100%-os tőkegaranciával rendelkező strukturált kötvényeket fogadja el, 

 a Társaság bővíti az általa Fedezeti eszközként elfogadott kört a külföldi kibocsátású 
államkötvényekkel, és 

 a Társaság módosítja az általa elfogadott Vállalati és jelzálogkötvények körét, továbbá az Egyéb 
piacon jegyzett értékpapírok körét is. 

 
A Hirdetmény hatályba lépését követően a Fedezeti eszközként elfogadott egyes instrumentumok 
Normál diszkonttényezője is módosul. A Normál diszkonttényező változása érinti a Fedezeti Eszközök 
Hirdetmény 2. pontjában felsorolt Magyar és külföldi kibocsátású nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok 
befektetési jegyeit; a 3. pontban felsorolt az elsődleges forgalmazói rendszerben jegyzett nem lakossági 
magyar állampapírokat; a 6. pontban felsorolt Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényeket; illetve 
a 7. pontban felsorolt Egyéb piacokon jegyzett értékpapírokat. 

A Társaság a Fedezetvizsgálatához kapcsolódóan az Üzletszabályzatában módosítja a felszólítási és 

likvidálási értékek meghatározását. Ehhez kapcsolódóan a Társaság a továbbiakban a Fedezeti 

Eszközökre is Tételes Értékelési Tartalékot határoz meg, továbbá az Üzletszabályzatban definiált 

Fedezet Felszólítási Szorzószámot és Fedezet Likvidálási Szorzószámot a Fedezeti és Biztosítéki 

Hirdetményben határozza meg. 

A Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény és a Fedezeti Eszközök Hirdetmény 2020. november 30. napjától 
megtekinthetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és vonatkozó internetes oldalain, valamint 
rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában. 
 
Kérjük, hogy a Fedezeti és Biztosítéki Hirdetményt és a Fedezeti Eszközök Hirdetményt – saját 
érdekében – gondosan tanulmányozza át! 
 
2020. november 30.       Erste Befektetési Zrt.  


