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KÖLTSÉGKIMUTATÁS
A strukturált termék ügyletek költségeit és díjait, valamint a pénzügyi eszközzel kapcsolatban felmerült
szolgáltatások díját az alábbi példán keresztül szemléltetjük.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a példát az Ön díjcsomagjától függetlenül becsült értékekkel és az azokhoz
tartozó jellemzően legmagasabb díjak és költségek figyelembevételével készítettük el, ennek megfelelően a jelen
példa szerinti költségek összege nem egyezik meg az Önre vonatkozó díjcsomag szerinti költségekkel.
A példa 1 000 000 HUF árfolyamértékű (részvény vagy deviza alapú) Erste strukturált termék vétel költségeit
tartalmazza.
A költségeket az alábbi becsült adatokra számítottuk:
ügyletkötés napja:
mai nap
Lejárat napja:
mai nap + 1 hónap
Befektetett összeg:
1 000 000.00 HUF
Fizetés módja:
ügyfélszámla terhelése
Nyitás becsült költségei:
Felszámított díj:
Árrés a bónuszon:
Nyitás összes költsége:

00.00 HUF
8 100.00 HUF
8 100.00 HUF

0.00 %
0.81 %
0.81 %

A számlavezetési díj maximális mértéke a következő lehet:
Természetes személyek esetén:
Értékpapírszámla alapdíja:
Tartós Befektetési Számlák (TBSZ) esetén:
50 millió HUF piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig
50 millió HUF piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész
CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi
átlagállománya meghaladja a 20 000 CHF összeget, az előzőeken
túlmenően a teljes CHF deviza (pénz) állományra
Határidős és opciós pozíciók díja:
Jogi személyek (ideértve az egyéni vállalkozó is):
Értékpapírszámla alapdíja:
50 millió HUF piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig
50 millió HUF piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész
CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi
átlagállománya meghaladja a 20 000 CHF összeget, az előzőeken
túlmenően a teljes CHF deviza (pénz) állományra
Határidős és opciós pozíciók díja:

350 HUF/hó/számla fix díj
350 HUF/hó/TBSZ számla fix díj
0.01%/hó
díjmentes
0.1%/hó CHF díj
díjmentes
1 250 HUF/hó/ számla fix díj
0.01%/hó állományi díj
díjmentes
0.1%/hó CHF díj
díjmentes

A becsült költségek/díjak megtérülésre gyakorolt kumulatív hatása:
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A pénzügyi eszköz futamidő végéig történő tartása esetén

Költségek (HUF)
8 100.00

Költségek (%)
0.81

A táblázatban szereplő Költségek (HUF) oszlop a strukturált termék vételéhez kapcsolódó becsült költségeket
tartalmazza.
A táblázatban a strukturált termék vételével kapcsolatban felmerült összes költség értékét a befektetett összeg
százalékában fejeztük ki.
Ösztönzők:
Az Erste Befektetési Zrt. a strukturált termék ügyletkötések után ösztönzőt fogad el harmadik féltől, melynek
vetítési alapja a befektetett összeg meghatározott százaléka.
Az alábbi példa a pozíció nyitáshoz kapcsolódó ösztönző maximális értékét szemlélteti.
Egyszeri ösztönzők (nyitáskor):
Folyamatos ösztönzők:

6 066.67 HUF
0.00 HUF

0.61 %
0.00 %
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