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KÖLTSÉGKIMUTATÁS 
 

Az Erste Trader rendszerben kötött részvény alapú CFD  ügyletek 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 1 500 000 HUF árfolyamértékű  részvény alapú CFD vétel költségeit tartalmazza.  

A költségeket az alábbi becsült adatokra számítottuk: 

Ügyletkötés napja:   mai nap 

Kötés mennyisége:   500 db 

Kötési árfolyam:   3 000.00 HUF 

Árfolyamérték:    1 500 000 HUF 

Alaptermék:    részvény 

Fizetés módja:    ügyfélszámla terhelése 

 

Nyitás becsült költségei: 

Felszámított díj:         7 500.00 HUF  0.50 % 

 

Becsült tartási költségek (1 éves tartási időre számítva) 

Folyó költségek :       90 000.00 HUF  6.00 % 

 

Zárás becsült költségei: 

Felszámított díj:         7 500.00 HUF  0.50 % 

 

Amennyiben az eredmény a számla devizanemétől eltérő devizanemben keletkezik meg, úgy az eredmény 
konvertálásakor az átváltási árfolyamba 0.5% árrés kerül. 
Erste Traderben kötött részvény CFD ügyletek díja 0.5%, minimum 20 USD. Amennyiben a CFD árfolyama 
alacsonyabb, mint 10 USD/db, abban az esetben a díj mértéke 6 cent/db, minimum 20 USD. 
CFD shortolása esetén 0-35% közötti költség kerül felszámításra. Olasz tranzakciós adó kerül felszámításra az 
olasz részvény alaptermékű CFD-k vétele és eladása esetén, melynek mértéke 0.25-200 EUR lehet. 
 

A becsült költségek/díjak megtérülésre gyakorolt kumulatív hatása 1, 3 és 5 éves tartási időre: 

 

 Költségek (HUF/év) Költségek (%/év) 

Értékesítés 1. év végén 105 000.00 7.00  

Értékesítés 3. év végén   95 000.00 6.33 

Értékesítés 5. év végén   93 000.00 6.20 
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A táblázatban szereplő Költségek (HUF/év) oszlop az értékpapír vételéhez, tartásához és értékesítéséhez 
kapcsolódó becsült költségeket tartalmazza 1, 3 és 5 éves tartási időre vonatkozóan. 
A táblázatban az értékpapír vételével, tartásával és értékesítésével kapcsolatban felmerült költségek értékét a 
nyitási árfolyamérték százalékában fejeztük ki. 
 
Az Erste Traderrel kapcsolatos díjakról az Erste Trader hatályos díjjegyzékéből tájékozódhat. 

Ösztönzők: 

Az Erste Befektetési Zrt. nem fogad el harmadik féltől ösztönzőket az Erste Trader rendszerében kötött részvény 

alapú CFD ügyletek vonatkozásában. 

 


