
 
 
 
 

Az Erste Befektetési Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának 2012. április 2-ától hatályos 
módosulásáról 

 
 
 

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, 
tőzsdetagság: BÉT, Deutsche Börse AG) közzéteszi, hogy 2012. április 2. napjával módosítja 
Üzletszabályzatát. A főbb módosítások az alábbiak: 
 
- módosításra került az egyenlegközlők/számlakivonatok postai úton történő kiküldésének 

gyakorisága. Ennek megfelelően a Társaság a jövőben postai úton „évente legalább egyszer” 
küld egyenlegközlőt/számlakivonatot (háromhavonta helyett). E dokumentumok egyéb úton 
(pl. e-mail, fax) történő küldésének gyakorisága (havonta) változatlan. (Különös rész, I. rész 3. 
fejezet 18. pont.); 

- az Üzletszabályzat kiegészítésre került a 2012. április 2. napjával induló Prémium Banking 
szolgáltatásra vonatkozó rendelkezésekkel (Különös rész, I. rész 10. fejezet) és 

- kiegészítésre került az Internet Trader Számlára történő utalásra vonatkozó szabályokkal – 
összhangban az Internet Trader Üzletszabályzat rendelkezéseivel (Különös rész, I. rész, 3. 
fejezet 25. pont); 

- pontosításra kerültek az esedékesség értelmezésére vonatkozó szabályok – különös 
tekintettel a befektetési jegy forgalmazásra, valamint a külföldi piacokon kötött ügyletekre 
(Általános Rész, III. rész 9. fejezet); 

- egyértelműsítésre kerültek az írásba foglalás szabályai (tényleges kinyomtatás) (Különös rész, 
II. rész 3. fejezet 7. pont); 

- pontosításra kerültek a befektetési hitelre vonatkozó fogalmak (Különös rész, II. rész 4. fejezet 
9. pont); 

- törlésre kerültek a Posta Kártyafedezeti számlára vonatkozó rendelkezések; 
- az Üzletszabályzat 5. számú mellékletét képező Legjobb végrehajtási politika kiegészítésre 

került egyes általános eljárási szabályokkal (allokáció, limitár, végrehajtás sorrendje); 
- a 4. számú melléklet aktualizálásra került az új szabályozásnak megfelelően (KHR); 
- az Alap-megállapodás és Komplex Megállapodás kiegészítésre került a KHR-be történő 

adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésekkel, ügyfélnyilatkozattal; 
- módosításra kerültek egyes eseti formanyomtatványok (egyes nyugdíj-előtakarékossági 

számlára vonatkozó nyomtatványok, befektetési jegyekre vonatkozó bizományosi és 
adásvételi szerződések + új nyomtatvány: tartós befektetési számlára történő átkötésre 
vonatkozó megállapodás) . 

 
 
Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit – saját érdekükben – gondosan 
tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink készséggel állnak 
rendelkezésükre. A módosított üzletszabályzat 2012. március 30. napjától elérhetőek a Társaság 
ügyfélszolgálatán és a Társaság internetes oldalain, valamint rendelkezésre állnak a Társaság 
ügynökhálózatában. 
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