
 

 

HIRDETMÉNY 

 
az Erste Befektetési Zrt-nél elhelyezett letétek, továbbá a készpénzfelvételhez, az átutalási és 

transzfermegbízások teljesítéséhez kapcsolódó egyes korlátozások tárgyában 

 

1. Az (általános) Üzletszabályzat hatálya alá tartozó számlák tekintetében 

 

Az Erste Befektetési Zrt-nél (Társaság) elhelyezett egyes értékpapír letétek felett, illetve a 

készpénzfelvétel esetén és az Ügyfél az alábbi, a Társaságnál megtett előzetes bejelentés esetén 

rendelkezhet: 

 

Értékpapír letétek: 

Az Ügyfél értékpapír letétek fizikai felvételét köteles a felvétel előtt legalább öt nyitva tartási nappal, 

CET (közép-európai időzóna) 12 óráig az Erste Befektetési Zrt-nél bejelenteni. 

 

Készpénz: 

Az Ügyfél az 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összeghatárt meghaladó készpénzfelvételt köteles 

legalább a felvételt megelőző nyitva tartási napon CET 11:30 óráig a Társaságnál bejelenteni. 

Amennyiben a készpénzfelvételre ügynökhálózati egységeinkben kerül sor, a készpénzfelvételre azok 

hirdetményeiben meghatározottak az irányadók. 

 

Transzfer- és átutalási megbízások: 

Az Ügyfél aznapi terheléssel transzfer- és HUF átutalási megbízását legkésőbb a tárgynapon CET 

14:30 óráig nyújthatja be a Társasághoz. Az ezt követően a Társaság által kézhez vett megbízást a 

Társaság legkésőbb a következő banki napon kísérli meg teljesíteni. 

 

Az Ügyfél aznapi terheléssel EUR, USD devizában indított átutalási megbízását legkésőbb a 

tárgynapon CET 12 óráig nyújthatja be a Társasághoz. Az ezt követően a Társaság által kézhez vett 

megbízást a Társaság legkésőbb a következő banki napon kísérli meg teljesíteni. 

 

Az Ügyfél aznapi terheléssel nem HUF, EUR, USD devizában indított átutalási megbízását a Társaság 

legkésőbb a megbízás kézhezvételét követő banki napon kísérli meg teljesíteni. 

 

 

2. Az Internet Trader Üzletszabályzat hatálya alá tartozó számlák tekintetében 

 

Az Internet Trader-ben teljesült ügyletek nyilvántartása egy elkülönült, az általános számlavezetési 

kapcsolathoz képest korlátozott funkciókkal rendelkező külön számla, az Internet Trader Számla 

keretében történik. Mindemellett az Ügyfélnek az Internet Trader Keretszerződés teljes időtartama 

alatt rendelkeznie kell egy Alapszámlával is, mivel erre az Internet Trader számlához kapcsolódó 

pénz- és értékpapírmozgások lebonyolításához szükség van. Az Alapszámla szabályait nem az Internet 

Trader Keretszerződés és nem az Internet Trader Üzletszabályzat szabályozza, hanem az Ügyfél és az 

Erste között létrejött azon keretmegállapodás, ami alapján az Alapszámla megnyílt, továbbá az 

(általános) Üzletszabályzat. Ebből következően az Alapszámlára az 1. pontban foglaltak 

értelemszerűen érvényesülnek. 

 

Az Internet Trader Számla kizárólag az adott online platformon teljesült ügyletek, kapcsolódó díjak és 

költségek, terhek és jóváírások, továbbá az online platformon kötött ügyletekhez kapcsolódó fedezetek 

elszámolására és nyilvántartására szolgáló számla. 

 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy az online platform mindenkori szolgáltatásaihoz és az abban való 

üglyetkötésekhez kapcsolódó egyes díjakat és költségeket, továbbá az Internet Trader Számlán kötött 



ügyletekhez kapcsolódó adókat ne az Internet Trader Számlán, hanem az ahhoz kapcsolódó, Internet 

Trader Keretszerződésben megjelölt Alapszámlán terheljen be. ezeknek a terheléseknek a fedezetét az 

Ügyfél az Internet Trader Keretszerződésben meghatározott Alapszámlán köteles biztosítani. 

 

Az Internet Trader Számla vezetésével kapcsolatban érvényesülő korlátozások: 

 

- Az Internet Trader Számla ügyfélszámláján nyilvántartott devizák – amennyiben az 

átvezetésnek fedezetlenségből vagy az Online Platform működéséből fakadó kizáró 

oka nem áll fenn – kizárólag az Alapszámlára vezethetők át. 

- Az Internet Trader Számlán nyilvántartott értékpapírok – amennyiben az átvezetésnek 

fedezetlenségből vagy az Online Platform működéséből fakadó kizáró oka nem áll 

fenn – kizárólag az Alapszámlára vezethetők át. 

- Az Internet Trader Számlán nyilvántartott bármely nyitott pozíció nem vezethető át 

még az Internet Trader Keretszerződésben meghatározott Alapszámlára sem. 

 

Az Internet Trader Számla és annak alszámlái az Internet Trader Hirdetményben meghatározott 

devizanemekben vezethető. 

 

Az Internet Trader Számlára fedezetet biztosítani kizárólag az Alapszámláról való átvezetéssel van 

mód. Az átvezetésre nyitva álló időszakot az adott online platformhoz tartozó Internet Trader 

Hirdetmény tartalmazza. 

 

Jelen módosított Hirdetmény 2012. szeptember 5-én lép hatályba. 

 

Budapest, 2012. szeptember 4. 

 

Erste Befektetési Zrt.   


