
Az Erste Befektetési Zrt. tájékoztatása Üzletszabályzatának és ügylet előtti tájékoztatásra 
vonatkozó hirdetményének 2012. december 1-jétől hatályos módosulásáról 

 
Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, 
tőzsdetagság: BÉT, Deutsche Börse AG) közzéteszi, hogy 2012. december 1. napjával módosítja 
Üzletszabályzatát és az ügylet előtti tájékoztatásra vonatkozó hirdetményét. A főbb módosítások az 
alábbiak: 
 
Üzletszabályzat főbb módosításai: 

-  kiegészítésre kerültek a Private Banking szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a BNP 

Paribas S.A., az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Befektetési Zrt. között létrejött 
állományátruházási megállapodás alapján a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepével 
szerződött és átvett ügyfelekre vonatkozó szerződéses kapcsolatokra vonatkozóan; 

- átfogóan módosításra került a portfoliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szabályozás 
(Különös rész, III. rész 2. fejezet) és ezzel kapcsolatosan bevezetésre kerültek a 
portfoliókezelési szolgáltatás nyújtására vonatkozó keretszerződés, az eseti portfoliókezelési 
szerződés és a szolgáltatással kapcsolatos egyéb nyomtatványok (3. számú melléklet); 

- a day-trade ügyletekre vonatkozó szabályozás kiegészítésre került a short sellingre vonatkozó 
uniós előírások figyelembe vételével (Különös rész II. rész 4. fejezet 10.4.1 – 10.4.2. pontok); 

- kiegészültek az értesítési szabályok a személyes átvételi lehetősséggel kapcsolatosan 
(Általános rész III. rész 2. fejezet 3.1.5. és 3.1.9.5. pontok); 

- pontosításra kerültek a megfelelési és alkalmassági vizsgálattal és ezen belül a kérdőív 
használatával kapcsolatos rendelkezések (Általános rész III. rész 2. fejezet 1.2.11, 1.2.12. és 
1.2.19. pontok); 

- kiegészült a zárolással kapcsolatos díjfelszámítási lehetőséggel (Különös rész I. rész 4. 
fejezet 1.8. pont); 

- az opciós ügyletekkel kapcsolatosan az egyes eseti bizonylatok módosításra kerültek az 
egyes paraméterek meghatározása tekintetében. 

 
Ezen túlmenően módosításra került az Üzletszabályzat 2. számú mellékletében meghatározott 
kiszervezett tevékenységeket végzők meghatározása (10. pont) 
 
A Hirdetmény az Erste Befektetési Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról az ügylet előtti tájékoztatás 
keretében című dokumentum a Társaság által kapható és adható egyes juttatásokkal kapcsolatosan 
módosult azzal, hogy ez pusztán kiegészítő tájékoztatást jelent az ügyfeleinkkel fennálló 
kapcsolatunkban a Bszt. alapján. 
 
Kérjük, hogy a módosított Üzletszabályzatot és mellékleteit, valamint a hivatkozott hirdetményt – saját 
érdekükben – gondosan tanulmányozzák át. Amennyiben bármilyen kérdésük felmerül, munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésükre. A módosított üzletszabályzat és hivatkozott hirdetmény 2012. 
november 16. napjától elérhetőek a Társaság ügyfélszolgálatán és a Társaság internetes oldalain, 
valamint rendelkezésre állnak a Társaság ügynökhálózatában. 
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