
 
HIRDETMÉNY 

 
ÚJ KERETSZERZŐDÉSEK BEVEZETÉSE KAPCSÁN 

 
 
AZ Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának  2011. július 1. hatályú módosításával keretszerződéseinek 
rendszerét átdolgozta. A Társaság – az Üzletszabályzat 3. számú mellékletében meghatározott egyéb 
keretszerződéseken túl – két új keretmegállapodás alapján szerződik ügyfeleivel. Az új keretmegállapodások 
Ügyfél által aláírása esetén a korábbi Alap-megállapodás és annak kiegészítései, valamint a Fedezeti és 
Biztosítéki Megállapodás helyébe lépnek.  
 
Az Erste Befektetési Zrt. és az Ügyfél között hatályos keretmegállapodásokban meghatározott 
újrabefektetési megbízás(ok) az Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő 
szolgáltatásai tekintetében című megállapodás aláírásával megszűnnek. 
 
A Társaság ezúton határozza meg, hogy az új keretszerződések (Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások 
és azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében, továbbá Kiegészítő Megállapodás Komplex Ügyletekre) mely 
szerződések helyébe lép azok egységes szerkezetű módosításaként.  
 
 

Új keretszerződés  Korábbi keretszerződés 

Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és 
azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében és 

kapcsolódó megállapodásai: 

- Megállapodás értesítések, speciális 
szolgáltatások tárgyában  

 

  Alap-megállapodás befektetési 
szolgáltatások és kiegészítő befektetési 
szolgáltatások nyújtásáról 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat – Alap-
megállapodás alapján megköthető ügyletekhez 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat kiegészítés 
certifikát ügyletekre 

 
 

 Alapmegállapodás kiegészítés a befektetési 
szolgáltatások internetes nyújtására, 
igénybevételére 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat Internetes 
Szolgáltatásokra 

 

 Internetes átvezetési megbízás 
 

 Diák számlacsomag megállapodás 
 

 Összevont-megállapodás befektetési 
szolgáltatások és kiegészítő befektetési 
szolgáltatások nyújtásáról és kapcsolódó 
internetes szolgáltatásokról 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat Összevont-
megállapodás alapján megköthető ügyletekhez 

 

 Alap-megállapodás kiegészítés nyugdíj-
előtakarékossági számlákra 

 

 Alap-megállapodás kiegészítés tartós 
befektetési számlákra 

 
 

 

 
 

Kiegészítő Megállapodás Komplex Ügyletekre   Fedezeti és Biztosítéki Megállapodás 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat – a Fedezeti és 
Biztosítéki Megállapodáshoz 

 

 Keretszerződés – Day Trade ügyletre és 
halasztott pénzügyi teljesítésre 

 Kockázatfeltáró Nyilatkozat – Day-trade 
Ügyletre és Halasztott Pénzügyi Teljesítésre 



 

 Keretszerződés – Befektetési hitel 
igénybevételére 

 Kockázatfeltáró Nyilatkozat – befektetési hitel 
igénybevételére 

 

 Keretszerződés – Day-Trade ügyletre és 
Befektetési hitelre 

 Kockázatfeltáró Nyilatkozat – Day-Trade 
ügyletre és befektetési hitelre 

 

 Keretszerződés – Határidős ügyletekre 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat – Határidős 
ügyletekre 

 

 Keretszerződés OTC Piacon határidős 
deviza ügyletekre 

 Kockázatfeltáró Nyilatkozat OTC Piacon 
határidős devizaügyletekre 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat kiegészítés az OTC 
Piacon ROL-ra vonatkozó határidős 
devizaügyletekre 

 

 Keretszerződés – Opciós ügyletekre 

 Kockázatfeltáró Nyilatkozat – Opciós 
ügyletekre 

 

   

Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és 
azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében 
(Hozam Plaza) és kapcsolódó megállapodásai: 

- Megállapodás értesítések, speciális 
szolgáltatások tárgyában  

 

  Hozamplaza Összevont-megállapodás 
befektetési szolgáltatások és kiegészítő 
befektetési szolgáltatások nyújtásáról és 
kapcsolódó internetes szolgáltatásokról 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat Hozamplaza 
Összevont-megállapodás alapján megköthető 
ügyletekhez 

 

Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és 
azok Kiegészítő szolgáltatásai tekintetében 

(Portfolió Online Tőzsde) és kapcsolódó 
megállapodásai: 

- Megállapodás értesítések, speciális 
szolgáltatások tárgyában  

 

  Portfolió Online Tőzsde Összevont-
megállapodás befektetési szolgáltatások és 
kiegészítő befektetési szolgáltatások 
nyújtásáról és kapcsolódó internetes 
szolgáltatásokról 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat Portfolió Online 
Tőzsde Összevont-megállapodás alapján 
megköthető ügyletekhez 

 

 
A 2011. július 1-én hatályba lépett Üzletszabályzat és a hozzá tartozó keretszerződések bevezetését megelőzően 
aláírt keretszerződésekkel rendelkező ügyfelek meglévő keretszerződéseikhez az alábbi keretszerződéseket 
továbbra is használhatják amennyiben nem kötnek új keretszerződést a Társasággal (a lenti keretszerződésben 
szereplő tartalmakat  egyebekben már az (új) Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő 
szolgáltatásai tekintetében címmel szereplő keretszerződés és kiegészítései szabályozzák): 
 

 Alap-megállapodás kiegészítés nyugdíj-előtakarékossági számlákra 

 Alap-megállapodás kiegészítés tartós befektetési számlákra 

 Diák számlacsomag megállapodás 

 Kockázatfeltáró nyilatkozat kiegészítés certifikát ügyletekre 

 Internetes átvezetési megbízás 

 értékpapír lejáratkor jóváírt pénzösszeg/kamat újrabefektetésére adott bizományosi szerződés visszavonása 

 befektetési jegy hozamának újrabefektetésére adott bizományosi szerződés visszavonása 
 
Ha a Felek között egyedi, kizárólag az Ügyfélre vonatkozó, az általánosan alkalmazott keretmegállapodásokon 
felüli speciális megállapodás van hatályban, annak hatálya továbbra is fennmarad, úgy, hogy annak 
háttérszerződése a továbbiakban az Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok Kiegészítő 
szolgáltatásai tekintetében, illetve a Kiegészítő Megállapodás Komplex Ügyletekre. 
 



Az Üzletszabályzat 3. számú melléklete sorolja fel az egyéb, továbbra is alkalmazott keretszerződéseket és 
nyomtatványokat.  
 
 
Budapest, 2011. július 01. 
 
 

Erste Befektetési Zrt.  


