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KÖLTSÉGKIMUTATÁS 

 

Az OTC piaci deviza opciós ügyletek (vétel és eladás) költségeit és díjait, valamint a pénzügyi eszközzel 

kapcsolatban felmerült szolgáltatások díját az alábbi példán keresztül szemléltetjük. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a példát az Ön díjcsomagjától függetlenül becsült értékekkel és az azokhoz 

tartozó jellemzően legmagasabb díjak és költségek figyelembevételével készítettük el, ennek megfelelően a jelen 

példa szerinti költségek összege nem egyezik meg az Önre vonatkozó díjcsomag szerinti költségekkel. 

A példa fél éves lejáratra eladott 100 000 EUR/HUF európai put opciós ügylet költségeit tartalmazza.  

A költségeket az alábbi becsült adatokra számítottuk: 

Opció típusa:    európai, put 

Ügyletkötés napja:   mai nap 

Lejárat napja:    mai nap + 6 hónap 

Devizapár:    EUR/HUF 

Kötés mennyisége:   100 000 EUR 

Strike árfolyam:    310.00 EUR/HUF 

Árfolyamérték:    31 000 000 HUF 

Fizetés módja:    ügyfélszámla terhelése 

 

 

Nyitás becsült költségei: 

Felszámított díj:         31 000  HUF  0.1% 

Árfolyamba épített költség (felár):    155 000  HUF   0.5% 

Nyitás összes költsége:      186 000 HUF  0.6% 

 

Becsült tartási költségek (1 éves tartási időre számítva): 

Folyó költségek:            0.00 HUF  0.0% 

 

Zárás becsült költségei: 

Felszámított díj:              0.00 HUF  0.0% 

Árfolyamba épített költség (felár):     155 000 HUF   0.5% 

Zárás összes költsége:       155 000 HUF   0.5% 

 

Hatályos díjjegyzékünk szerint az OTC piaci deviza opciós ügyletek esetén érvényesíthető felár az árfolyamérték 

maximum 1%-a. 

Opciós pozíciók esetében a számlavezetés díjmentes. 

 

A becsült költségek/díjak megtérülésre gyakorolt kumulatív hatása: 

 

 Költségek (HUF) Költségek (%) 

A pénzügyi eszköz futamidő végéig történő tartása esetén 186 000.00 0.6   
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A táblázatban szereplő Költségek (HUF) oszlop a pénzügyi eszköz nyitásához és a futamidő végéig történő 
tartásához  kapcsolódó becsült költségeket tartalmazza. 
A táblázatban a pénzügyi eszköz nyitásával és értékesítésével kapcsolatban felmerült összes költség értékét a 
nyitási árfolyamérték százalékában fejeztük ki. 
 

Ösztönzők: 

Az Erste Befektetési Zrt. nem fogad el harmadik féltől ösztönzőket az OTC piaci deviza opciós ügyletek 

vonatkozásában. 

 

 

 


