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HIRDETMÉNY 
A Napvégi összevont tranzakciós teljesítési értesítésről 

Hatályos: 2009. október 15. napjától 
 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy melyek azok az ügyletek, megbízások, 
melyekről az Erste Befektetési Zrt. napvégi összevont tranzakciós teljesítési értesítés 
keretében értesítést küld.  
 
A teljesítési értesítő az alábbi ügyletekről, azok adatairól küld részletes igazolást: 
 
 T napi elszámolású befektetési jegyek vétele és visszaváltása 
 T+n napi elszámolású befektetési jegyek vétele és visszaváltása a teljesülés napján 
 A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre vonatkozó megbízások 

teljesülése 
 OTC részvényekre vonatkozó megbízás teljesülés és adásvétel egyes részletei 
 Külföldi tőkepiacokon jegyzett egyes részvényekre vonatkozó megbízások 

teljesülése 
 A Budapesti Értéktőzsdére határidős piacán jegyzett instrumentumokra vonatkozó 

megbízások teljesülése 
 Belföldi és külföldi állampapírok, illetve kötvények adás-vételének egyes részletei 

és ezekre vonatkozó megbízások teljesülése 
 OTC határidős (bankközi) piacokon jegyzett instrumentumokra vonatkozó 

megbízások teljesülése 
 Külföldi piacokon jegyzett egyes opciókra vonatkozó megbízások teljesülése 
 Értékpapírkölcsönnel kapcsolatos egyes információk    
 Bank közreműködésével végzett devizaváltások  
 Transzferek indítása, értékpapír jóváírás, zárolás és zárolás feloldása 
 Átutalások, átvezetési megbízások indítása, esedékesség fizetés, készpénz be- és 

kifizetés, zárolás és zárolás feloldás 
 
A szolgáltatás eléréshez szükséges, hogy Ügyfelünk érvényes e-mail címét és – amennyiben a 
szolgáltatást ily módon igényli – telefax-számát Társaságunknak megadja, továbbá 
üzletkötőjénél, vagy az Erste Bank Hungary Nyrt.  fiókhálózatában jelezze igényét. A szolgáltatás 
feltételeire az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező „Alap-megállapodás 
kiegészítés az Erste által küldött értesítésekre” című szerződésben továbbá az Erste Befektetési 
Zrt.  Üzletszabályzatában foglaltak irányadók, melyet az Ügyfél a szolgáltatás megrendelésével 
elfogad.  
A jelen Hirdetményben hivatkozott fogalmak értelmezésére – a jelen Hirdetmény kifejezett 
eltérő rendelkezése hiányában a fenti hivatkozott szerződés, az Alap-megállapodás 
(Összevont-megállapodás) a Keretszerződések, valamint az Erste Befektetési Zrt.  
Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. 
A jelen Hirdetmény módosítására az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelen Hirdetmény rendelkezései nem érvényesek az Internet Trader Üzletszabályzat hatálya alá 
tartozó szolgáltatások, ügyletek és ügyfélkapcsolat vonatkozásában. 
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