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2017. január 1-jétől hatályos
ERSTE NETBROKER DIÁK SZÁMLACSOMAG
DÍJJEGYZÉK

A Diák számlacsomag megállapodás alapján azon összeghatár megjelölése, melyet ha Diák számlacsomag
megállapodás szerint a kedvezményes díjakkal érintett számlákon lévő pénz, pozíciók és eszközök összesített
értéke bármikor (akár egyetlen alkalommal is) elér, úgy annak bekövetkezését következő hónap első napjától
Ügyfél a jelen díjjegyzékben megjelölt kedvezményes díjakra nem jogosult és Erste a hatályos NetBroker
Internetes Díjjegyzék szerinti díjakat számítja fel az érintett számlán/számlákon:
2.000.000,- Ft azaz Kettőmillió forint
I. Bizományosi, megbízási díjak az Erste NetBroker-ben bonyolított tranzakciókra Diákszámla megállapodással
rendelkező ügyfelek részére
1

1) BÉT bizományosi díj
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok vételére vagy
eladására adott megbízás esetén a megbízás árfolyamértékének

0,22%-a, minimum 100 Ft

2) Szabványosított tőzsdei határidős ügyletek díja
BUX esetén pozíciónyitás vagy zárás

150 Ft/kontraktus

3) Megbízások módosítása

ingyenes

II. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
1) Számlavezetési díj
A) Értékpapírszámla és Tartós Befektetési Számla (TBSZ) esetén

350 Ft /hó/számla fix díj

B) Nyugdíj-előtakarékossági számla esetén

350 Ft /hó fix díj

Ha a NYESZ-en elhelyezett havi átlagos állomány piaci értéke nem éri el az 500.000 Ft-ot

167 Ft /hó fix díj

A Társaság fix díjat nem terhel, amennyiben a számlán nem található értékpapír, egyéb pénzügyi eszköz és pénz egyenleg.
A számlavezetési díjak és a postai küldés díjának terhelése az adott hónap utolsó naptári napján esedékes. A TBSZ állomány(ok)
után számított fix díj(ak) terhelése a normál ügyfélszámlán történik.

2) BÉT real-time adatok előfizetése

1200 Ft/hó

3) Számlanyitás

ingyenes

III. Költségek
1) Átutalási költség2
Forint esetében:
Elektronikus átvezetés ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél vezetett számlára

0 Ft

Az átutalandó összeg
minimum

0,45%-a
500 Ft
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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, 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.
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A 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján az ügyfélszámláról átutalni csak a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy hitelintézetnél
vezetett fizetési számlára lehetséges.
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maximum 15.000 Ft
Utalás ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél vezetett számlára

Utalás VIBER-ben

0,40%
minimum 275 Ft
maximum 11.660 Ft
15.000 Ft

Deviza esetében:
Az átutalandó összeg

0,45%-a
minimum 2.710 Ft
maximum 66.000 Ft
+ az átutalásban résztvevő külső szolgáltató által felszámított díj

Utalás ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél vezetett számlára

2) Készpénzfelvételi költség
A felvett összeg

0,40%
minimum 1.980 Ft
maximum 17.325 Ft
0,9%-a + 100 Ft
maximum 35.000 Ft
0,8%, min 2 EUR
0,8%, min 2 USD
0,8%, min 2 GBP
0,8%, min 2 CHF

EUR esetén
USD esetén
GBP esetén
CHF esetén

3) Belső transzfer és utalás költsége
Átvezetésenként
Az ügyfél saját számlái között

250 Ft
ingyenes

4) Késedelmi kamat, kötbér
A késedelmesen teljesített Forint összeg

25%-a /év

A késedelmesen teljesített deviza

15%-a /év

5) Befektetési hitel
Kamata a hitelösszegre vetítve
Devizahitel esetén
Folyósítás

19% /év
9,9% /év
ingyenes

A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is
megállapodhatnak.

A jelen Díjjegyzékben nem szabályozott díjtételek esetén az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzéke az
irányadó.

A befektetési szolgáltatást az Erste Befektetési Zrt. végzi.
Cégjegyzékszám: 01-10-041-373
Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002
BÉT és Deutsche Börse AG – tőzsdetag

Erste Befektetési Zrt.

Budapest, 2016. december 15.
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