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Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2016. október 17. 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 módosítja: 

- Üzleti Díjjegyzékét, 

- Üzleti Hozam Plaza Díjjegyzékét, 

- Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások Üzleti Díjjegyzékét. 
  

 
 
A módosítások az alábbiakra terjednek ki:  

1. Üzleti Díjjegyzék I./12. pontja: meghatározásra került a bizományosi ügyletek során, az adott ügylet teljesítésének helyéül szolgáló értéktőzsde által 
felszámított díjak ügyfelek számára történő terhelése. 

2. Üzleti Díjjegyzék II./1. pontja: Számlavezetési díj: további értékpapírszámlák alapdíja meghatározásra került. 

3. Üzleti Díjjegyzék II./1. pontja: Számlavezetési díj: akciós feltételek meghosszabbításra kerültek az új ügyfelek számára. 

4. Üzleti Díjjegyzék II./1. pontja: Számlavezetési díj: akciós feltételek meghosszabbításra kerültek az Erste Megtakarítási Programot újonnan indító ügyfelek 
számára. 

5. Üzleti Hozam Plaza Díjjegyzék II./1. pontja: Számlavezetési díj: törlésre került a meglévő ügyfeleknek szóló, de már nem aktuális akciós feltételek; illetve 
az új ügyfelek számára szóló akciós feltételek meghosszabbításra kerültek. 

6. Üzleti Hozam Plaza Díjjegyzék III./1. pontja: Átutalási költség: az értékpapírszámláról történő átutalás törvényi lehetőségei pontosításra kerültek, és a 
Társaságtól az Erste Bank Hungary Zrt. irányába történő átvezetések díjmentessége feltüntetésre került. 

7. Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások Üzleti Díjjegyzék: II./1. pontja: Számlavezetési díj: törlésre került a meglévő ügyfeleknek szóló, de már 
nem aktuális akciós feltételek; illetve az új ügyfelek számára szóló akciós feltételek meghosszabbításra kerültek. 

8. Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások Üzleti Díjjegyzék: III./1. pontja: Átutalási költség: az értékpapírszámláról történő átutalás törvényi 
lehetőségei pontosításra kerültek, és a Társaságtól az Erste Bank Hungary Zrt. irányába történő átvezetések díjmentessége feltüntetésre került. 

 
A fenti Díjjegyzékek 2016. szeptember 29-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. 
 
 
 
 2016. szeptember 29.              Erste Befektetési Zrt.  


