Értékpapír kondíciós lista - vállalati
Érvényes: 2017. december 20-tól

A bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi
kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük:
„A” – Alacsony
„K” – Közepes
„M” – Magas
Számlanyitási díj
Számlavezetés
Értékpapír számlakivonat
Rendkívüli számlakivonat
Értékpapírokkal kapcsolatos igazolások díja
Értékpapír számlára beadott Commerzbank Zrt-n belüli forint
és deviza átvezetési
megbízások díja
Értékpapír számlára beadott belföldi és külföldi átutalási
megbízások díja
Értékpapír megbízások befogadási határideje

díjmentes
bankszámlavezetési díj
tartalmazza
negyedévente egyszer
díjmentes
500,- HUF / számlakivonat
2.000,- HUF / igazolás
díjmentes
A mindenkor érvényes,
vonatkozó vállalati
kondíciós lista alapján
16:00 óra

Letétkezelés
Letétkezeléssel kapcsolatos díjak
Dematerializált értékpapírok letétkezelésének díja

Fizikai értékpapírok letétkezelésének díja

Fizikai értékpapírok felelős őrzési díja
Fizikai értékpapírok átvétele-kiadása
Társasági esemény miatti értékpapír zárolás díja
Értékpapír zárolása Commerzbank számlán
Értékpapír zárolás feloldása Commerzbank számlán
Részvénykönyvi bejegyzés díja (amennyiben nem a
Budapesti Értéktőzsde vonatkozó szabályzata miatt van rá
szükség)
Osztalékbeszedés belföldi, dematerializált értékpapírok
esetében
Osztalékbeszedés minden egyéb esetben

0,1% napi záróállományok
piaci értékére vetítve, de
min.1.500,- HUF
/ megkezdett negyedév,
0,5% napi záróállományok
piaci értékére vetítve, de
min.1.500,- HUF
/ megkezdett negyedév,
egyedi megállapodás
szerint
pénztári nyitvatartási órák
idejében
2.500,- HUF
2.000,- HUF
2.000,- HUF
1.000,- HUF
díjmentes

egyedi megállapodás
szerint
Értékpapírok bankon kívüli transzfer díja
2.000,- HUF / értékpapír
típus
KELER Zrt. által nem befogadott értékpapírok fizikai bevétele
Névérték 1%-a, min.
30.000,- HUF
KELER Zrt. által befogadott értékpapírok fizikai bevétele
Névérték 2%-a, min.
60.000,- HUF
Értékpapírok fizikai kiadása
Névérték 2%-a, min.
60.000,- HUF
Közraktári jegyek bevétele és kiadása
0,25%, min. 25.000,- HUF
Bankon belüli számlák közötti értékpapír átvezetés díja
1.000,- HUF / tranzakció
Értékpapír transzfer megbízás befogadási határideje
T nap 16:00-ig
KELER Zrt-hez kapcsolódó díjak
KELER Zrt-nél történő alszámalnyitás díja
KELER Zrt-nél tárolt értékpapírok zárolásának díja
KELER Zrt-nél zárolt értékpapírok feloldásának díja
Együttes zárolás a KELER Zrt-nél
Együttes zárolás feloldása a KELER Zrt-nél
Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak

2.000,- HUF / alszámla
10.000,- HUF / tranzakció
10.000,- HUF / tranzakció
12.500,- HUF / tranzakció
12.500,- HUF / tranzakció
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Piaci érték 0,25%-a,
min.1.500,- HUF /
megkezdett negyedév,
negyedévente felszámítva
Hitelügylet fedezeteként szolgáló értékpapír zárolásának díja 2.000,- HUF / hitelügylet
Hitelügylet fedezeteként szolgáló zárolt értékpapír cseréjének
1.000,- HUF / alkalom
díja
Hitelügylet esetén fedezet-kiegészítés esetén történő zárolás
500,- HUF / alkalom
díja
Hitelügylet fedezeteként szolgáló értékpapír zárolásának
díjmentes
feloldása
Letétkezelési díj hitelügyletek biztosítékaként óvadékba adott
értékpapírok esetén

Magyar állampapírok
Magyar állampapírok, vállalati kötvények vétele – eladása
Megbízások befogadásának határideje (T napos
teljesítésre)

díjmentes
T nap 16:00-ig

