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Az Erste Befektetési Zrt. 2017. január 1-jétől hatályos Díjjegyzéke Nagyvállalati munkavállalók 

részére  

 
 
Jogosultak köre: 
 
A kedvezményes kondíciók igénybevételére minden olyan vállalatcsoport / márkacsoport (a továbbiakban 
együttesen: „Nagyvállalat”) munkavállalója és nyugdíjba vonult volt munkavállalója jogosult, ahol a 
Nagyvállalat által munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma eléri vagy meghaladja 
a 2.500 főt és a munkavállalók legalább 50%-a rendelkezik az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett 
értékpapírszámlával. 
A Társaság rendszeresen felülvizsgálja a kedvezményre való jogosultság fennállását, s azok 
maradéktalan teljesülése esetén valamennyi értékpapírszámlát átsorolja a kedvezményes díjcsomagba. 
 
Jelen díjjegyzék vonatkozásában vállalatcsoport / márkacsoport alatt értendők azon gazdasági 
társaságok, amelyek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak 
minősülnek, illetve ezen túlmenően azok a – gazdasági társaságnak nem minősülő – szervezetek, 
amelyek cégnevének vezérszava

1
 az előbbiekben említett kapcsolat vállalkozások valamelyikének 

vezérszavával azonos. 
 

I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak 

 

1) Számlavezetési díj 

Értékpapírszámla és Tartós Befektetési Számla (TBSZ) esetén   350 Ft /hó/számla fix díj 
Állományi díj nem kerül terhelésre. 

Minden egyedi TBSZ külön számlának minősül. 

EUR és CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi átlagállománya 
meghaladja az 5.000 EUR vagy /CHF összeget, az előzőeken túlmenően a teljes EUR/CHF 
deviza (pénz) állományra 0,035% /hó EUR/CHF díj 

 

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) esetén   350 Ft /hó fix díj 
Állományi díj nem kerül terhelésre. 
Ha a NYESZ-en elhelyezett havi átlagos állomány piaci értéke nem éri el az 500.000 Ft-ot 
 167 Ft /hó fix díj 

 
Megnyitott TBSZ vagy NYESZ esetén a normál értékpapírszámla fix díja minden esetben 
terhelésre kerül, függetlenül annak egyenlegétől. A Társaság fix díjat maximum négy számla után 
számít fel. Az ezen felül nyitott számlák esetén fix díj nem kerül terhelésre. 

 
A Társaság 2017. december 31-ig a fix díjakat nem terheli. 

 
2) Értékpapírtranszfer díja 

Transzferálás más értékpapír-forgalmazó vagy hitelintézet által vezetett értékpapírszámlára 
 díjmentes 
 

II. Befektetési alap tranzakciós díjak 

 
1) Befektetési alapok tranzakciós díjai 

A Társaság a befektetési alapok jegyeinek vételéért és visszaváltásáért díjat nem számol fel. 
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 A Ctv. 3.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt vezérszó. 
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III. Költségek 

 
1) Átutalási költség 

A Társaság az átutalásért díjat nem számol fel. 
 

2) Készpénzfelvételi költség 

A Társaság a készpénzfelvételért díjat nem számol fel. 
 

 

IV. Bizományosi, megbízási díjak az Erste NetBrokeren adott megbízások esetén  

 
1) BÉT bizományosi díj – azonnali ügyletek
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A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok vételére vagy eladására 
adott megbízás esetén a megbízás árfolyamértékének 0,25 %-a

 
 

 
 

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. 

 
 
 
Budapest, 2016. december 14. Erste Befektetési Zrt. 
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 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 azonos alszámlán, 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 teljesült mennyiség (darabszám) teljesen azonos (adott megbízáson belül a 
részteljesülést is figyelembe véve), úgy az eladási oldal jutalék összegét az Erste Befektetési Zrt. teljes összegben jóváírja az 
ügyfélszámlán. Amennyiben vételek és eladások különböző mennyiségben teljesültek adott termékre (adott megbízáson belül a 
részteljesülést is figyelembe véve), úgy a vételi és eladási mennyiségek közül a kisebb mennyiség oldalának bizományosi díja 
(vagy több teljesülés esetén a bizományosi díjak összesített értéke) kerül jóváírásra. 


