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        SCK-Invest Kft. 2017. január 1.-től hatályos üzleti 

DÍJJEGYZÉKE 

 

 
 

I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak 
 

1) Számlavezetési díj 
1  

A)  Természetes személyek 

Értékpapírszámla alapdíja   350 Ft /hó fix díj 

Tartós Befektetési Számlák (TBSZ-ek) esetén    350 Ft /hó/TBSZ számla fix díj és 

50 millió Ft piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig   0,01% /hó állományi díj 
50 millió Ft piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész díjmentes  
EUR és CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi  
átlagállománya meghaladja az 5.000 EUR vagy CHF összeget, az előzőeken 
túlmenően a teljes EUR/CHF deviza (pénz) állományra 0,035% /hó EUR/CHF állományi díj 
 
Határidős és opciós pozíciók díja  díjmentes 
 
Minden egyedi TBSZ külön számlának minősül.  
A 2016. április 18. után nyitott TBSZ számlák után a gyűjtőévre nem kerül fix díj felszámításra. 
Az állományi díj(ak) kiszámítása tekintetében a TBSZ(-ek) és a normál számla(-ák) állománya összesítve kerül figyelembe 
vételre.  
 
Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) esetén 350 Ft /hó fix díj és  
50 millió Ft piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig 0,01% /hó állományi díj 
50 millió Ft piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész díjmentes 

Ha a NYESZ-en elhelyezett havi átlagos állomány piaci értéke nem éri el az 500.000 Ft-ot 167 Ft /hó fix díj 
A 2016. június 15-e és 2016. július 31-e között nyitott NYESZ számlák után, a számlanyitás hónapját követő tizenkettedik 
hónap végéig fix díj nem kerül felszámításra. 
 

További értékpapírszámlák alapdíja   350 Ft /hó/számla fix díj 
 
Megnyitott TBSZ vagy NYESZ esetén a normál értékpapírszámla fix díja (alapdíj) minden esetben terhelésre kerül, 
függetlenül annak egyenlegétől. A Társaság fix díjat maximum négy számla után számít fel. Az ezen felül nyitott számlák 
esetén fix díj nem kerül terhelésre. 
 
 

 Az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos díjjegyzékében meghirdetett számlavezetéshez kapcsolódó akciós 
feltételek és egyéb kedvezmények nem érvényesek. 
  
 

B)  Jogi személyek  

Értékpapírszámla és további értékpapírszámla esetén    1.250 Ft /hó/számla fix díj és 

50 millió Ft piaci értékű havi átlagos pénz és értékpapír állományig   0,01% /hó állományi díj 
50 millió Ft piaci értékű havi átlagos állomány feletti rész díjmentes 
EUR és CHF deviza (pénz) állományok esetén, amennyiben annak havi  
átlagállománya meghaladja az 5.000 EUR vagy CHF összeget, az előzőeken 
túlmenően a teljes EUR/CHF deviza (pénz) állományra 0,035% /hó EUR/CHF állományi díj 
 
Határidős és opciós pozíciók díja díjmentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       0,01% /hó állományi díj 

                                                
1
 Az adott díjak vonatkoznak az ügyfélszámlára, az értékpapírszámlára és az értékpapír-letéti számlára is a KELER, illetve egyéb elismert elszámolóházak 

által befogadott értékpapírok esetén. 
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 Az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos díjjegyzékében meghirdetett számlavezetéshez kapcsolódó akciós 

feltételek és egyéb kedvezmények nem érvényesek. 
 

 
A számlavezetési díj számításának alapját az értékpapírokhoz kapcsolódó piaci ár képezi, ez belföldi és külföldi tőzsdei 
részvények, kötvények, jelzáloglevelek esetén az utolsó ismert tőzsdei záróár; magyar állampapírok esetén az ÁKK 
referenciahozam szerint számított érték; befektetési jegyek esetén az utolsó ismert nettó eszközérték. Amennyiben a piaci ár nem 
ismert, nem határozható meg, vagy egy évnél régebbi, úgy az adott értékpapír névértéke képezi a díjszámítás alapját. Devizás 
instrumentumok és deviza esetén az állomány az aktuális hivatalos MNB deviza árfolyamon kerül átszámításra, a számlavezetési 
díj minden esetben forintban kerül terhelésre.  
A Társaság fix díjat nem terhel, amennyiben az adott hónap folyamán végig a számlák egyikén sem található értékpapír, egyéb 
pénzügyi eszköz vagy pénz egyenleg. 
A számlavezetési díjak és a postai küldés díjának terhelése az adott hónap utolsó naptári napján esedékes. A TBSZ állomány(ok) 
után számított fix és állományi díj(ak) terhelése a normál ügyfélszámlán történik.   

 

 

 
A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. 
 

A Díjjegyzék által nem érintett ügyletek az Erste Befektetési Zrt. vonatkozó hatályos díjjegyzékében foglalt 
díjazás mellett vehetők igénybe. 
 

 
     A befektetési szolgáltatást az Erste Befektetési Zrt. végzi. 
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