
Az Erste Befektetési Zrt. közleménye díjjegyzékei módosításáról 
 
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, 
tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a 
Társaság 2010. április 8-ával módosítja az üzleti díjjegyzékét, az ErsteBróker Extra díjjegyzékét, 
a Portfolió Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások Díjjegyzékét, valamint a Hozamplaza 
Díjjegyzékét. Ezen túlmenően bevezetésre kerül 2010. április 8-ával a Hozamplaza díjjegyzék 
kiegészítése, amely tartalmazza a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapokkal kapcsolatos 
díjtételeket és a forgalmazással kapcsolatos határidőket. 
A módosítások az alábbiakra terjednek ki: 

1. üzleti díjjegyzék 

 bevezetésre kerül a kényszerlikvidálási díj, amelyet kényszerlikvidálás esetén 
Társaságunk jogosult felszámítani  

 az Erste Befektetési Zrt. által nyújtott Erste Befektetési Megoldás szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos feltételek és díjak (így az érintett befektetési jegyekkel 
kapcsolatosan felszámítható díjak is) meghatározásra kerültek 

 az ESPA alapokra vonatkozó számlavezetési díj pontosításra került akként, hogy 
eltérő attól függően, hogy az adott befektetési alap befektetési jegyeit 
Társaságunk forgalmazza-e,  

 pontosításra került az értékpapírtranszfer díja 

 pontosításra került a nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos 
számlavezetési díj 

2. ErsteBroker Extra díjjegyzék 

 az ESPA alapokra vonatkozó számlavezetési díj pontosításra került akként, hogy 
eltérő attól függően, hogy az adott befektetési alap befektetési jegyeit 
Társaságunk forgalmazza-e,  

 pontosításra került az értékpapírtranszfer díja 

 a számlavezetési díjaknál meghatározásra került a tartós befektetési számla 
esetében alkalmazott számlavezetési díj és pontosításra került a nyugdíj-
előtakarékossági számlával kapcsolatos számlavezetési díj 

3. Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások díjjegyzék: 

 bevezetésre kerül a kényszerlikvidálási díj, amelyet kényszerlikvidálás esetén 
Társaságunk jogosult felszámítani  

 a számlavezetési díjaknál pontosításra került a tartós befektetési számla 
esetében alkalmazott számlavezetési díj  

 pontosításra került az értékpapírtranszfer díja 
4. Hozamplaza díjjegyzék 

 a számlavezetési díjaknál meghatározásra került a tartós befektetési számla 
esetében alkalmazott számlavezetési díj és pontosításra került a nyugdíj-
előtakarékossági számlával kapcsolatos számlavezetési díj 

 
E Díjjegyzék 2010. április 7-től megtekinthető a Társaság ügyfélszolgálatán, vonatkozó internetes 
oldalain és ügynökhálózatában.  
Kérjük, hogy a fenti díjjegyzékeket – saját érdekében – gondosan tanulmányozza át. 
 

Erste Befektetési Zrt.  


