Kondíciós Lista
Hatályos: 2021. november 1-től
Jelen Kondíciós Lista a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe mindenkori Üzletszabályzatával, annak egyéb mellékleteivel és a vonatkozó
jogszabályokkal együttesen érvényes. A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a Kondíciós Lista minden pontjával kapcsolatban
fenntartja a módosítás, kiegészítés, valamint az egyedi kedvezmények adásának, illetve e kedvezmények megvonásának jogát.

1.

SZÁMLANYITÁS ÉS SZÁMLAVEZETÉS

1.1.

Számlanyitással kapcsolatos díjak

Számlanyitás elektronikus szerződéssel

Minden díjcsomagban díjmentes

A WebBrokerben aláírható elektronikus
szerződések, ügyfélnyilatkozatok és tájékoztatók
papír alapon történő aláírása

1.2.

2000 Ft / darab

Minimum számlanyitási összegek

Normál számla

nincs

Tartós befektetési számla

25 000 Ft

Nyugdíj-előtakarékossági számla

5 000 Ft

1.3.

Számlavezetéssel kapcsolatos díjak
Start
díjcsomag

Normál havi számlavezetési díj az összesített
számlaegyenleg arányában*

Profi és Külföldi
díjcsomag

fix 349 Ft
fix 399 Ft
+ 0,0125%, max. 4900
+ 0,0125%, max. 4900 Ft
Ft

Üzletkötői
díjcsomag
fix 899 Ft
+ 0,0125%, max.
4900 Ft

TBSZ havi számlavezetés (2020.évtől nyíló
199 Ft/hó/TBSZ számla*
számlák esetében)*
NYESZ számlavezetés
2000 Ft/ év
A díjszámítás pontos módjáról lásd a Kondíciós Lista 9. Egyes díjak számítási módja pontját.
Megjegyzés: az Offline díjcsomag 2020. január 1-től törlésre és kivezetésre került. Azon ügyfelek, akik 2020. január 1. napján
Offline díjcsomaggal rendelkeztek, átsorolásra kerültek az azonos kondíciójú Üzletkötői díjcsomagba.
* A fix díj abban az esetben is terhelődik, ha az érintett számlákon nincs értékpapír- és pénzegyenleg, a fix díjon felül vonjuk
le a százalékos díjat az összesített számlaegyenleg arányában, a százalékos díjhoz tartozó maximum érték figyelembe
vételével.

1.4.

Számlavezetéshez kapcsolódó egyéb díjak

Extra havi számlavezetési díj

0,01%, minimum 1000 Ft

Felelős őrzésbe vétel díja (az Üzletszabályzat 15.6 pontja alapján)
Havi letétkezelési díj

50 000 Ft
nincs

Díjcsomagváltás

díjmentes

Számla megszüntetése
díjmentes
A díjszámítás pontos módjáról lásd a Kondíciós Lista 9. Egyes díjak számítási módja pontját.
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2.

MEGBÍZÁSOKKAL KAPCSOLATOS DÍJAK

2.1.

Tőzsdei megbízások jutaléka

2.1.1. BÉT azonnali piac

NORMÁL megbízás ONLINE

Start
díjcsomag
0,35%

Profi
díjcsomag
0,3%

Külföld
díjcsomag
0,4%

Üzletkötői
díjcsomag
1,00%

0,2%

0,15%

0,25%

nem elérhető

DAYTRADE/TDT megbízás ONLINE
NORMÁL megbízás TELEFONON

1,00%
- HUF: 399 Ft
- HUF: 349 Ft
- HUF: 399 Ft
Minimumdíj ONLINE megbízásoknál
- EUR: 2 EUR
- EUR: 2 EUR
- EUR: 2 EUR
- USD: 2 USD
- USD: 2 USD
- USD: 2 USD
- HUF megbízások: 3000 Ft
Minimumdíj TELEFONON adott megbízásoknál
- EUR megbízások: 10 EUR
- USD megbízások: 10 USD
A Daytrade jutalékszámítás módjáról lásd a Kondíciós Lista 3.1. Daytrade jutalékszámítás pontját.

- HUF: 999 Ft
- EUR: 10 EUR
- USD: 10 USD

2.1.2. BÉT határidős piac
BUX Index határidős megbízások
ONLINE

Start
díjcsomag
275 Ft /
kontraktus

Profi
díjcsomag
210 Ft /
kontraktus

BUX Index határidős megbízások
TELEFONON

Külföld
díjcsomag
275 Ft /
kontraktus

500 Ft /
kontraktus

350 Ft / kontraktus

Deviza határidős megbízások TELEFONON
Mtelekom részvény határidős megbízások
TELEFONON
MOL részvény határidős megbízások
TELEFONON
OTP részvény határidős megbízások
TELEFONON
Richter részvény határidős megbízások
TELEFONON

Üzletkötői díjcsomag
300 Ft /
kontraktus

350 Ft / kontraktus
500 Ft / kontraktus
nem elérhető

1200 Ft / kontraktus
2800 Ft / kontraktus
2800 Ft / kontraktus

Minimumdíj TELEFONON és ONLINE
nincs
Megjegyzés: BUX Index határidős megbízások ONLINE eléréséhez Üzletkötői díjcsomagban egyedi megállapodás szükséges.

2.1.3. Nemzetközi tőzsdék

NORMÁL megbízás ONLINE
DAYTRADE/TDT megbízás ONLINE

Start
díjcsomag
0,4%

Profi
díjcsomag
0,4%

0,25%

0,25%

NORMÁL megbízás TELEFONON

Külföld
díjcsomag
0,35%

Üzletkötői
díjcsomag
1,00%

0,20%

nem elérhető

1,00%

Minimumdíj TELEFONON és ONLINE
lásd 2.2. Tőzsdei minimumdíjak
A Daytrade jutalékszámítás módjáról lásd a Kondíciós Lista 3.1. Daytrade jutalékszámítás pontját.

2.2.

Tőzsdei minimumdíjak

2

Tőzsde
Amszterdam (Euronext Amsterdam)

Megbízás
devizája*
EUR

Brüsszel (Euronext Brussels)

EUR

Frankfurt-Certifikátok (Börse Frankfurt
Zertifikate)

EUR

Frankfurt–XETRA (XETRA)

EUR

Helsinki (OMX Nordic Exchange Helsinki)

EUR

TELEFONON
ONLINE
adott
megbízások
ONLINE
megbízások
Start/Külföld megbízások Start/Külföld
/Profi
Üzletkötői
/Profi
díjcsomagban díjcsomagban díjcsomagban

TELEFONON
adott
megbízások
Üzletkötői
díjcsomagban

6,99 EUR

13,98 EUR

19,99 EUR

13,98 EUR

7,99 USD

13,98 USD

19,99 USD

13,98 USD

11,99 EUR

23,98 EUR

29,99 EUR

23,98 EUR

Párizs (Euronext Paris)

EUR

Amszterdam (Euronext Amsterdam)
Frankfurt–XETRA (XETRA)

USD
USD

Frankfurt-Certifikátok (Börse Frankfurt
Zertifikate)

USD

NY-Nasdaq (Nasdaq Exchange)
NY-NYSE (New York Stock Exchange)
NY-NYSE-Arca (NYSE Arca)

USD
USD
USD

NY-Pinksheet (Pink Sheet OTC Markets
Group Inc)

USD

NY-OTCBB (US OTC Bulletin Board
Market)

USD

Bécs (Vienna Stock Exchange)

EUR

Frankfurt-Parkett (Floor Germany
Frankfurt)

EUR

Lisszabon (Lisbon Stock Exchange)

EUR

Luxemburg (Luxembourg Stock
Exchange)

EUR

Madrid (Mercado Continuo Espanol)

EUR

Milánó (Milan Stock Exchange)
Koppenhága (OMX Nordic Exchange
Copenhagen)
London Stock Exchange

EUR
DKK

99 DKK

198 DKK

499 DKK

198 DKK

GBP

9,99 GBP

19,98 GBP

19,99 GBP

19,98 GBP

London Stock Exchange

USD

15,99 USD

31,98 USD

44,99 USD

31,98 USD

London Stock Exchange

EUR

12,99 EUR

25,98 EUR

39,99 EUR

25,98 EUR

Oslo (Oslo Bors)

NOK

99 NOK

198 NOK

499 NOK

198 NOK

Prága (Prague Stock Exchange)
Stockholm (OMX Nordic Exchange
Stockholm)
Stockholm (OMX Nordic Exchange
Stockholm)
Toronto és Montreal (TMX, TSX, TSXV,
Montréal)
Varsó (Warsaw Stock Exchange)

CZK

699 CZK

1398 CZK

1999 CZK

1398 CZK

SEK

99 SEK

198 SEK

499 SEK

198 SEK

EUR

11 EUR

21 EUR

53 EUR

21 EUR

CAD

49,99 CAD

99,98 CAD

99,99 CAD

99,98 CAD

PLN

9,99 PLN

19,98 PLN

79,99 PLN

19,98 PLN

Zürich (SIX Swiss Exchange)

CHF

9,99 CHF

19,98 CHF

19,99 CHF

19,98 CHF

Zürich (SIX Swiss Exchange)

USD

15,99 USD

31,98 USD

AMEX

USD

44,99 USD
19,99 USD

31,98 USD
13,98 USD

nem elérhető
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TELEFONON
ONLINE
adott
megbízások
ONLINE
megbízások
Start/Külföld megbízások Start/Külföld
/Profi
Üzletkötői
/Profi
díjcsomagban díjcsomagban díjcsomagban
39,99 EUR

TELEFONON
adott
megbízások
Üzletkötői
díjcsomagban
13,98 EUR

Tőzsde
Bratislava SE

Megbízás
devizája*
EUR

Ljubljana SE

EUR

39,99 EUR

13,98 EUR

Australian SE

AUD

119 AUD

25 AUD

Johannesburg SE

ZAR

Athens SE

EUR

Hong Kong SE

HKD

849 HKD

150 HKD

Dublin SE

EUR

79 EUR

13,98 EUR

nem elérhető

1099 ZAR

250 ZAR

79 EUR

13,98 EUR

Tokyo SE
JPY
10999 JPY
2500 JPY
*Megjegyzés: amennyiben az adott piacon, de a felsoroltaktól eltérő devizában történik megbízás és teljesülés, akkor a
feltüntetett díjak EUR, vagy USD-ben kifejezett értékének megfelelő minimumdíj alkalmazandó.

2.3.

OTC megbízások díjtételei
Start
díjcsomag

Magyar állampapír megbízások ONLINE

Profi
díjcsomag

Külföld
díjcsomag

Üzletkötői
díjcsomag

díjmentes

Magyar állampapír megbízások TELEFONON

0,05%, min. 150 Ft

Külföldi állampapír megbízások TELEFONON

díjmentes

díjmentes

Külföldi befektetési jegyek
(HUF-ban adott megbízások) TELEFONON

1,5%, min. 6000 Ft + változó mértékű egyéb költségek

Külföldi befektetési jegyek
(USD-ben adott megbízások) TELEFONON

1,5%, min. 22 USD + változó mértékű egyéb költségek

Külföldi befektetési jegyek
(EUR-ban adott megbízások) TELEFONON

1,5%, min. 20 EUR + változó mértékű egyéb költségek

2.4.

Forgalmazott befektetési alapok díjtételei

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe által forgalmazott befektetési alapok vételi és eladási jutaléka, valamint az
ezeken felül felszámított egyéb díjak alaponként eltérnek.
Az egyes befektetési alapokat, valamint a kapcsolódó díjtételeket a Kondíciós Lista 8. Forgalmazott befektetési alapok
pontja tartalmazza.

3.

KEDVEZMÉNYES DÍJAK

3.1.

Daytrade jutalékszámítás

DAYTRADE (DT) megbízásnak minősül az Ügyfél bármely kereskedési napon, tőzsdeidőn belül online módon adott NORMÁL
tőzsdei megbízása, amennyiben ugyanezen a napon, tőzsdeidőn belül azonos értékpapírra vonatkozóan a megbízással
ellentétes irányú ügyletkötés is történik. Ebben az esetben a NORMÁL jutalék helyett a DT jutalék lesz alkalmazandó, a
következő feltételekkel és számítási mód szerint. DT megbízás kizárólag az online díjcsomaggal rendelkező ügyfelek számára
érhető el.
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Minden kereskedési nap végén rendszereink automatikusan újraszámolják az adott napon, a tőzsdeidőn belüli kereskedésben
érintett tranzakciók jutalékát, és érvényesítik a Daytrade jutalékot, az alábbi feltételekkel:
1.

2.
3.

Csak olyan megbízásra lehet érvényes a Daytrade kedvezmény, amit az adott kereskedési napon tőzsdeidőn adtak
be, és ugyanezen a napon tőzsdeidőn belül teljes egészében teljesült, vagy ha csak részteljesült, akkor a maradék
mennyiségre a megbízást visszavonták (tőzsdeidőn belül) vagy lejárt.
Jutalékot és Daytrade kedvezményt csak teljes megbízásokra számítunk. Egy megbízás jutalékát részben, a nap
közben teljesült mennyiségre arányosítva nem lehet módosítani.
Minimumdíjas megbízásokra nem érvényesíthető a Daytrade kedvezmény, ezeknél a megbízásoknál akkor is a
Kondíciós Lista szerinti mindenkori minimumdíjat számítjuk fel, ha az előző feltételeknek megfelelnek.

Az adott napon, tőzsdeidőn belül beadott és teljesült ajánlatokat vételi és eladási oldal szerint úgy rendezzük, hogy a lehető
legnagyobb mértékű Daytrade jutalékkedvezményt nyújthassuk a fenti feltételek mellett.
1.
2.

Ha a vételi és eladási oldalon ugyanakkora mennyiség (darabszám) áll, akkor erre a mennyiségre, azaz az összes
érintett megbízásra számítjuk a Daytrade jutalékot mindkét oldalon.
Ha a vételi és eladási oldalon eltérő mennyiségek (darabszámok) állnak, akkor ezek közül a kisebb mennyiséget
vesszük alapul.
a. Azon az oldalon, ahol ez a kisebb mennyiség szerepel, minden megbízást kiválasztunk.
b. A másik oldalon az algoritmus úgy válogat az érintett megbízások közül, hogy a kiválasztott megbízások
összesített darabszáma megegyezzen, vagy a lehető legközelebb essen az előbbiek szerint meghatározott
darabszámhoz. Azonos darabszámú megbízások közül elsőként a nagyobb nettó értékű megbízást vesszük
figyelembe.

A kalkuláció eredményeképpen az érintett megbízásokra korábban zárolt Normál jutalékot a rendszer visszavonja, és helyette
Daytrade jutalékot terhel rájuk.

3.2.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

3.3.

SILVER/GOLD/PLATINUM kedvezmények szabályai
A SILVER/GOLD/PLATINUM kedvezmények kizárólag a Start/Profi/Külföld díjcsomagokban érvényesek
A SILVER/GOLD/PLATINUM kedvezménycsomagok kritériumait (lásd 3.3. A SILVER/GOLD/PLATINUM
kedvezménycsomagok feltételei) teljesítő ügyfeleinknél az alábbi tételek érvényesek a beállított díjcsomag díjai
helyett.
A SILVER/GOLD/PLATINUM kedvezmények a minimumdíjakat nem érintik és kizárólag az online módon adott
megbízásokra vonatkoznak.
A SILVER/GOLD/PLATINUM kedvezményekre csak tőzsdén lebonyolított tranzakciók jogosíthatnak, a tőzsdén kívüli
tranzakciók (pl.: nyíltvégű befektetési alapok kereskedése) ebbe nem számítanak be.
A SILVER/GOLD/PLATINUM forgalmi kedvezmény az adott naptári hónap első napjától abban az esetben lép életbe,
amennyiben az előző három hónap bármelyikében a következő fejezetben megadott feltételek valamelyike
bekövetkezett.
A SILVER/GOLD/PLATINUM kedvezmény az adott hónap végéig érvényes.
Minden egyéb díj tekintetében a beállított díjcsomag díjtételei a mérvadóak.

A SILVER/GOLD/PLATINUM kedvezménycsomagok feltételei
SILVER
kedvezmény

GOLD
kedvezmény

PLATINUM
kedvezmény

Minimum havi prompt TDT forgalom

100 millió Ft

200 millió Ft

500 millió Ft

Minimum havi prompt NORMÁL és DT forgalom

50 millió Ft

100 millió Ft

200 millió Ft

Minimum havi határidős forgalom

100 millió Ft

200 millió Ft

500 millió Ft

Minimum havi külföldi részvényforgalom

30 millió Ft

50 millió Ft

100 millió Ft
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3.4.
1.

2.

3.
4.
5.

3.5.

A Nagyvállalati díjcsomag szabályai és feltételei
A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a sztenderd online díjcsomagoktól részben eltérő összetételű
díjcsomagot kínál egyes kiemelt nagyvállalati partnerei számára, amelyet kizárólag ezen partnereinek
munkavállalói vehetnek igénybe.
A tarifacsomag igénybevételének feltétele, hogy az érintett ügyfél i) 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói
igazolással, vagy ii) a munkavállalói jövedelem-átutalást bizonyító bankszámlakivonattal, vagy iii) egyéb hitelt
érdemlő módon a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe számára igazolja, hogy a kedvezményben érintett
nagyvállalat munkavállalója.
A Nagyvállalati dolgozói díjcsomagban a Profi díjcsomagban foglalt díjak érvényesek, kivéve az alábbi, kiemelt
díjtételeket, amelyek a Profi díjcsomag megfelelő díjtételei helyébe lépnek.
A kedvezmények a minimumdíjakat nem érintik és kizárólag az online módon adott megbízásokra vonatkoznak.
A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe fenntartja a jogot, hogy a Nagyvállalati dolgozói díjcsomagra jogosult
vállalati partnerek körét bármikor felülvizsgálja, valamint a Nagyvállalati dolgozói díjcsomagot igénybe vevő
munkavállalóknál mint ügyfeleknél a jogosultság feltételeit bármikor ellenőrizze (a jogosultság változatlan
fennállásának igazolását kérje), illetve a fenti kedvezményeket az érintett nagyvállalati partnerektől, valamint
ezek munkavállalóitól bármikor egyoldalúan megvonja vagy azok tartalmát módosítsa.

Kedvezményes díjak
SILVER
kedvezmény

Havi (normál és TBSZ) számlavezetési díj

GOLD
kedvezmény

PLATINUM
kedvezmény

0 Ft

BÉT azonnali piac NORMÁL megbízás

0,23%

0,21%

0,20%

BÉT azonnali piac DAYTRADE/TDT megbízás

0,13%

0,11%

0,10%

180 Ft / kontraktus

170 Ft / kontraktus

150 Ft / kontraktus

BUX Index határidős megbízások
Nemzetközi tőzsdék NORMÁL megbízás

0,25%

Nemzetközi tőzsdék DAYTRADE/TDT megbízás

0,15%

Befektetési alapok vételi jutaléka

a Kondíciós Lista 8. Forgalmazott befektetési alapok pontjában foglalt
díjak szerint

A Daytrade jutalékszámítás módjáról lásd a Kondíciós Lista 3.1. Daytrade jutalékszámítás pontját.
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4.

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMI DÍJAK

4.1.

Pénztári díjak
Minden
díjcsomagban

Megjegyzés

Amennyiben forint készpénzbefizetés esetén a
bankjegyek darabszáma 1000 fölött, míg az
érmék darabszáma 500 fölött van, illetve
valuta befizetés esetén a bankjegyek száma
meghaladja az 500 db-ot, automatikusan a
„Nagy mennyiségű készpénz befizetés” díja
- forint bankjegyek: 0,21%, +
alkalmazandó. Amennyiben forint esetében a
1 700 Ft /alkalom
befizetés bankjegyet és érmét is tartalmaz,
- forint érmék: 3,0%, + 500 Ft
és/ vagy az érmék, vagy a bankjegyek
/ alkalom
összdarabszáma a megadott limitet átlépi, a
- valuta bankjegyek: 0,37%, +
Fióktelep mind az érmékre, mind a
2 500 Ft / alkalom
bankjegyekre a „nagy mennyiségű készpénz
befizetés” díját számolja el.
díjmentes, kivéve nagy
mennyiségű készpénz
befizetése esetén, melynél:

Pénztári befizetés készpénzben K&H
bankfiókban

4.2.

Átutalási díjak
Minden
díjcsomagban

Megjegyzés

Forint és deviza átutalás K&H Banknál
vezetett, saját névre szóló számlára

díjmentes

Forint átutalás a WebBrokerben más
magyarországi banknál vezetett, saját
névre szóló forintszámlára

0,25%,
min. 500 Ft,
max. 20 000 Ft

Forint átutalás telefonon vagy személyesen
más magyarországi banknál vezetett, saját
névre szóló forintszámlára

0,45%,
min. 500 Ft,
max. 20 000 Ft

Forint összeg utalása más banknál vezetett,
saját névre szóló devizaszámlára vagy
külföldi forintszámlára

0,15%,
min. 5000 Ft,
max. 60 000 Ft

Ezen felül az ügyfelet terhelik a megbízás
végrehajtásában közreműködő bankok által
felszámított jutalékok és költségek és a
kapcsolódó konverzióból eredő árfolyam
különbség.

Deviza összeg utalása más banknál
vezetett, saját névre szóló számlára, illetve
devizaszámlára történő átutalás

0,15%,
min. 5000 Ft,
max. 60 000 Ft

Ezen felül az ügyfelet terhelik a megbízás
végrehajtásában közreműködő bankok által
felszámított jutalékok és költségek és a
kapcsolódó konverzióból eredő árfolyam
különbség.

Bejövő utalás beazonosításához szükséges
SWIFT üzenet bekérésének invesztigációs
díja

5 EUR / SWIFT üzenet
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4.3.

Devizaváltás jutaléka
Minden
díjcsomagban
Devizaváltási jutalék nem kerül
felszámításra, az alkalmazott vételi és
eladási árfolyam különbsége (spread)
ugyanakkor nem állandó, időponttól és
piaci viszonyoktól függően a
középárfolyamhoz képest +/- 1 és +/- 3
százalék között mozoghat.

Devizaváltás jutaléka az elektronikus
rendszerekben

4.4.

Megjegyzés

Értékpapír transzferálási díjak
Minden
díjcsomagban

Szabályozott piacra bevezetett értékpapírok átvezetése KBC Securities
Mo-i Fióktelepénél vezetett számlák között

díjmentes

Szabályozott piacra be nem vezetett értékpapírok átvezetése különböző
ügyfelek KBC Securities Mo-i Fióktelepénél vezetett számlái között

Értékpapír-fajtánként: 20 000 Ft

KBC csoporton belüli értékpapír transzfer

Értékpapír-fajtánként: 1 000 Ft

Értékpapírtranszfer egy, nem KBC Securities Mo-i Fióktelepénél vezetett
értékpapírszámlára

Értékpapír-fajtánként: 10 000 Ft

A beszerzési piactól eltérő piacra történő értékpapír transzfer

Értékpapír-fajtánként: 12 000 Ft

Megjegyzés: a feltüntetett díjak számlánként értendőek. A beszerzési piactól eltérő piacra történő értékpapír transzfer
esetében az elszámolási folyamatban részt vevő letétkezelők további díjakat és költségeket számíthatnak fel, melyeket
szintén az Ügyfél köteles viselni és a Fióktelep jogosult e díjakat, költségeket az Ügyfélre továbbhárítani. A különböző ISIN
azonosítójú értékpapírok eltérő értékpapír-fajtának minősülnek.

5.

VALÓS IDEJŰ ÁRFOLYAMADAT-SZOLGÁLTATÁS DÍJAI





5.1.

A szolgáltatás díját minden hónap első napján (vagy törthónap esetén a szolgáltatás megrendelésekor)
automatikusan levonjuk a normál számlájáról a megelőző hónap forgalmát figyelembe véve. Ha nem rendelkezik
elegendő szabad pénzösszeggel, akkor nem tudja igénybe venni a szolgáltatást. Törthavi előfizetés, illetve
teljesítés nem lehetséges.
A magyar és külföldi prompt piaci forgalmat 100%-os (MNB árfolyamon forintra konvertálva), a magyar határidős
forgalmat 50%-os arányban vesszük számításba.
A 10, illetve 20 ársávos BÉT real-time adatszolgáltatás a BÉT határidős termékei esetében is csak 5 ársávos
adatokat tartalmaz

Budapesti Értéktőzsde
Havi forgalom

Magánszemélyek

1 ársáv

50 millió Ft felett

10 ársáv

20 ársáv

díjmentes

50 millió Ft alatt

1 200 Ft

80 millió Ft felett

Cégek, egyéni vállalkozók

5 ársáv

2 400 Ft

3 500 Ft

4 500 Ft

díjmentes

40-80 millió Ft

díjmentes

4 000 Ft

6 500 Ft

8 000 Ft

30-40 millió Ft

3 200 Ft

4 500 Ft

8 000 Ft

10 000 Ft

20-30 millió Ft

3 200 Ft

6 500 Ft

9 500 Ft

12 500 Ft

20 millió Ft alatt

3 200 Ft

7 500 Ft

12 000 Ft

15 000 Ft
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5.2.

Külföldi piacok

KÜLFÖLDI PIACOK

Havi díj

New York Stock Exchange

1 500 Ft

Nasdaq

3 000 Ft

Euronext

1 000 Ft

5.3.

SMS értesítések
Minden díjcsomag

SMS megbízások teljesüléséről, árszintfigyelésről és egyéb SMS
értesítések

6.

DIGIPASSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK

6.1.

Digipass készülék díjai

24 Ft/üzenet

Megjegyzés
Első Digipass készülék

5000 Ft

Digipass készülék cseréje vagy pótlása

5 000 Ft

Ideiglenes jelszó egyszeri belépéshez

díjmentes

6.2.

Rendeltetésszerű használat során történő meghibásodás
esetén díjmentes.
Egy naptári évben ötször díjmentes, ezt követően
alkalmanként 5000 Ft.

MobilBroker / Mobil Digipass alkalmazás díjai
Megjegyzés

Első mobil Digipass aktiválása
Új mobil Digipass aktiválása

díjmentes
3 000 Ft

Egy naptári évben az első két alkalommal díjmentes.

Meglévő mobil Digipass újraaktiválása

díjmentes

Elfelejtett jelszó, alkalmazás újratelepítése vagy
mobiltelefon cseréje esetén.

Mobil Digipass letiltása

díjmentes

Mobilkészülék elvesztése vagy számla bezárása esetén. A
letiltott Digipass nem újraaktiválható.

Ideiglenes jelszó egyszeri belépéshez

díjmentes

Egy naptári évben ötször díjmentes, ezt követően
alkalmanként 3000 Ft.

A Mobil Digipass alkalmazás 2021. április 15-ével kivezetésre került és technikai támogatása megszűnt, ezt követően kizárólag
a MobilBroker alkalmazás használata javasolt Ügyfeleink részére.
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7.

EGYÉB DÍJAK

7.1.

Ügyféltájékoztatás díjai

Elektronikus napi/havi/negyedéves/éves számlakivonat a
WebBrokerben

díjmentes

Napi/havi/negyedéves/éves számlakivonat postai küldése
Rendkívüli (így különösen: ügyfélkérésre utólagosan pótolt
és postán kiküldött vagy kiegészítő tartalommal kiállított)
értékpapírszámla-kivonat
Egyéb, a WebBrokerben nem elérhető egyedi
kivonat/kimutatás/igazolás kiállítása (például
számlastátuszra, számlaegyenlegre, számlaforgalomra
vonatkozóan)

350 Ft/kivonat/ügyfél

1500 Ft/darab
2000 Ft/darab
díjmentes, DE:
ha az Ügyfél, illetve egyéb érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt
– túlzó, a Fióktelep a kérelem teljesítéséért 10 000 Ft/
tétel mértékű díjat számíthat fel, és a kérelem
teljesítésére irányuló eljárást a díj megtérítéséig
felfüggesztheti.

Adatvédelmi tárgyú adatszolgáltatás, tájékoztatás és
intézkedés díja (a Fióktelep Adatvédelmi Tájékoztatója,
illetve a 2016/679/EU Rendelet 12. cikk (5) bekezdése
szerint)

Megjegyzés: a függő ügynökök által kiszolgált ügyfelek esetében a havi jelentés (számlakivonat) és éves számlakivonat
postai küldése díjmentes.

7.2.

Fizikai értékpapírokkal kapcsolatos díjak
A névérték 0,2%-a,
min. 55 000 Ft

Értékpapírok fizikai kikérése
Fizikai értékpapírok letéti őrzése a KBC Securities Magyarországi
Fióktelepe értéktárában

Értékpapír-fajtánként (ISIN szerint) a
névérték 1%-a,
min. 40 000 Ft/év

Megjegyzés: a Fióktelep kizárólag egyedi megállapodás, illetve egyedi elbírálás alapján vállalja fizikai értékpapírok letéti
őrzését.

7.3.

Értékpapírok zárolása és feloldása

Értékpapír zárolása (ide nem értve a 7.5. pont szerinti társasági
események lebonyolításához kapcsolódó kötelező zárolásokat)

Értékpapír-fajtánként (ISIN szerint)
10 000 Ft

Értékpapír zárolás feloldása (ide nem értve a 7.5. pont szerinti társasági
események lebonyolításához kapcsolódó kötelező zárolásokat)

Értékpapír-fajtánként (ISIN szerint)
10 000 Ft

Megjegyzés: a fentieken túlmenően a Fióktelep jogosult a KELER Zrt.-nél történő zárolások, zárolás feloldások, lejárt
értékpapírok számlaműveleteinek biztosítása, valamint egyéb tranzakciók esetén a KELER Zrt. vagy kapcsolt vállalkozásai
által felszámított díjak, jutalékok, költségek továbbhárítására, melyet az érintett ügyfél/ügyfelek köteles(ek) viselni.

7.4.

Származékos ügyletek jelentési díjai

Jogi Személy Azonosító (Legal Entity Identifier, LEI) kód igénylése

35 000 Ft + ÁFA / LEI kód

Jogi Személy Azonosító (Legal Entity Identifier, LEI) kód éves díja

30 000 Ft + ÁFA / LEI kód / év

Származékos ügyletek jelentésének havi díja

8 EUR + ÁFA / hó
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7.5.

Társasági eseményekhez kapcsolódó díjak és költségek

Amennyiben a Fióktelep ügyfelei társasági eseményeken (pl. közgyűlés, jegyzés, egyéb társasági események) szeretnének
részt venni, úgy az ehhez kapcsolódó költségeket teljes egészében az ügyfeleknek kell viselniük. Ezeknek a költségeknek a
nagysága tőzsdénként és kibocsátónként is jelentősen eltérhet, így a pontos összegekről kérjük, Ügyfélszolgálatunkon
érdeklődjenek. A harmadik személyeket illető költségeken kívül a társasági eseményekhez kapcsolódóan a Fióktelep díjat is
jogosult felszámítani, a következők szerint:
Letéti igazolás díja

500 Ft

Egyéb, egyedi igazolás díja, az adott társasági eseménytől függően

7.6.

min. 500 Ft,
max. 5000 Ft

KELER alszámla díjai

KELER egyedi alszámla nyitási díja

25 000 Ft

KELER gyűjtőszámla és KELER egyedi alszámla közötti átvezetés

3 000 Ft / tranzakció

Megjegyzés: KELER egyedi alszámla esetén valamennyi eladási/vételi megbízás teljesítésekor további elszámolási
költségként jelentkezik a számlák közötti átvezetés díja. A KELER egyedi alszámlához kapcsolódó költségek meghaladhatják
a KELER egyedi alszámlán kezelt értékpapírok hozamát/értékét.

7.7.

Késedelmi kamat

Késedelmi kamat

7.8.

Számlarendelkezési díj

Számlarendelkezési díj

8.

A tartozás devizanemének jegybanki alapkamata +
6 százalékpont

950 Ft, vagy annak megfelelő devizaösszeg adott napon érvényes MNB
árfolyammal számolva, de legfeljebb a normál számlán lévő pénzügyi
eszköz és pénzállomány összesített értéke.
Az Alapmegállapodás, illetve az az alapján vezetett normál számla ügyfél
által kezdeményezett megszüntetése esetén alkalmazandó, ha a normál
számlán lévő összállomány piaci értéke nem haladja meg a 950 Ft-ot vagy
a 950 Ft értéknek megfelelő devizamennyiséget.

FORGALMAZOTT BEFEKTETÉSI ALAPOK

A befektetési alapok forgalmazásához kapcsolódó vételi és eladási jutalékok, valamint egyéb jutalékok díjcsomagtól
függetlenül egységesen vonatkoznak minden online és telefonos megbízásra.
Az egyes befektetési alapokat megillető jutalékok számítása tekintetében az Alapok mindenkor hatályos
dokumentációjában foglaltak az irányadók. A lenti információk e tekintetben tájékoztató jellegűek, ezért kérjük, hogy
befektetési döntéseik meghozatala előtt alaposan tanulmányozzák át az érintett Alapok Kezelési Szabályzataiban,
Tájékoztatóiban, illetve a Kiemelt Befektetői Információkban foglaltakat is, melyek elérhetőek az adott Alap (illetve az
Alapkezelője), valamint a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe mint forgalmazó hivatalos honlapján
(www.kbcsecurities.hu, www.kbcequitas.hu).
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8.1. K&H Alapkezelő / KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe – forintban
forgalmazott alapok

Alap neve

Forgalmazói vételi
jutalék

Forgalmazói
visszaváltási
jutalék

Az Alapot megillető egyéb
jutalék/büntetőjutalék

500 Ft

500 Ft

-

500 Ft

500 Ft

-

500 Ft

500 Ft

-

K&H állampapír alap
K&H amerika alapok nyíltvégű alapja - HUF
sorozat
K&H aranykosár alap
K&H ázsia alapok alapja
K&H feltörekvő piaci alapok alapja
K&H ingatlanpiaci részvényalapok alapja
K&H kötvény alap
K&H közép-európai részvény alap
K&H navigátor indexkövető alap
K&H nyersanyag alapok alapja - HUF sorozat
K&H öko alapok alapja
K&H Európa alapok nyíltvégű befektetési
alapja HUF
K&H válogatott 1., 2., 3., 4. alap

8.2. K&H Alapkezelő / KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe – devizás
alapok
Forgalmazói vételi
jutalék

Forgalmazói
visszaváltási
jutalék

2,5 USD

2,5 USD

K&H nemzetközi vegyes alap – EUR sorozat

1,5 EUR

1,5 EUR

K&H nemzetközi vegyes alap – USD sorozat

1,5 USD

1,5 USD

K&H nyersanyag alapok alapja - USD sorozat

2,0 USD

2,0 USD

díjmentes

2 USD

1,5 EUR

1,5 EUR

Alap neve
K&H amerika alapok nyíltvégű alapja - USD
sorozat

K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alap

K&H Európa alapok nyíltvégű befektetési
alapja EUR
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Az Alapot megillető egyéb
jutalék/büntetőjutalék

-

8.3.

Hold Alapkezelő

Alap neve

Forgalmazói vételi
jutalék

HOLD VM Abszolút Származtatott
Befektetési Alap „A” sorozat

1,5%, min 500 Ft,
max. 15 000 Ft

HOLD Alapok Alapja

Forgalmazói
visszaváltási
jutalék

Az Alapot megillető egyéb
jutalék/büntetőjutalék

díjmentes

1,5%, min 500 Ft,
max. 15 000 Ft

5 munkanapon belüli
visszaváltás esetén 5 %
büntetőjutalék

díjmentes
HOLD VM EURO Alapok Alapja
HOLD EURO Alapok Alapja

1,5%, min 2 EUR,
max. 49 EUR



HOLD Columbus Globális Értékalapú
Származtatott Befektetési Alap

1%, min 500 Ft,
max. 15 000 Ft

díjmentes





Citadella Származtatott Befektetési Alap

8.4.

1,5%, min 500 Ft,
max. 15 000 Ft

díjmentes



5 munkanapon belüli
visszaváltás esetén 5 %
büntetőjutalék,
2013. december 31-e után
vásárolt befektetési
jegyekre, amennyiben azok
bármely tulajdonosa FIFOelven számolva 1,5 éven
(548 napon) belül váltja
vissza, a visszaváltáskori
árfolyamértéket 1
százalékos büntetőjutalék
terheli,
A kétféle büntetőjutalék
közül csak az 5%-os
kerülhet felszámolásra 5
banki munkanapon belüli
visszaváltás esetén
5 munkanapon belüli
visszaváltás esetén 5 %
büntető jutalék
2014. 12. 31. után vásárolt
befektetési jegyek 365
napon belüli visszaváltása
esetén 3 % büntetőjutalék

OTP Alapkezelő

Alap neve

Forgalmazói vételi
jutalék

Forgalmazói
visszaváltási
jutalék

Az Alapot megillető egyéb
jutalék/büntetőjutalék

díjmentes

-

OTP Supra Származtatott Alap
OTP EMDA Származtatott Alap
OTP Új Európa Alap
OTP Orosz Részvény Alap

1,5%, min 500 Ft,
max. 15 000 Ft

OTP Török Részvény Alap
OTP Afrika Részvény Alap
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8.5.

Generali Alapkezelő

Alap neve

Forgalmazói vételi
jutalék

Forgalmazói
visszaváltási
jutalék

Az Alapot megillető egyéb
jutalék/büntetőjutalék

Generali Selection Alap

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

1,5%, min 500 Ft,
max. 15 000 Ft

díjmentes

5 naptári napon belüli
visszaváltás esetén: 2 %
büntetőjutalék

Generali Innováció Részvény Alap
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

8.6.

Aegon Alapkezelő

Alap neve

Forgalmazói vételi
jutalék

Forgalmazói
visszaváltási
jutalék

Az Alapot megillető egyéb
jutalék/büntetőjutalék

AEGON IstanBull Befektetési Alap A sorozat
AEGON BondMaxx Abszolút Hozamú
Kötvény Befektetési Alap A sorozat
AEGON MoneyMaxx Total Return
Befektetési Alap
AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési
Alap

1,5%, min 500 Ft,
max. 15 000 Ft

díjmentes

10 munkanapon belüli
visszaváltás esetén: 2 %
büntetőjutalék

AEGON Russia Befektetési Alap A sorozat
AEGON Smart Money Befektetési Alapok
Alapja
AEGON Feltörekvő Európa Kötvény
Befektetési Alap

1,5%, min 2 EUR,
max. 49 EUR

9.

EGYES DÍJAK SZÁMÍTÁSI MÓDJA

9.1.

Normál és TBSZ számlavezetési díj

A számlavezetési díj számításának alapja a normál és a TBSZ számlák összesített portfólió értéke a teljes értékpapír- és
készpénzállományra vetítve (határidős pozíciók nélkül). A fix díj abban az esetben is terhelődik, ha az érintett számlákon
nincs értékpapír- és pénzegyenleg, a fix díjon felül vonjuk le a százalékos díjat az adott díjcsomaghoz tartozó maximum
érték figyelembe vételével.
A százalékos díj levonása egy adott hónapban az előző hónap záróállományára vetítve (az utolsó napi záróárral és MNB
árfolyammal számolva) történik. Ahol az utolsó napi záróár nem értelmezhető, ott névértékkel számolunk. A havi díjat a
Fióktelep elsősorban a normál számláról kísérli meg levonni, másodsorban pedig a TBSZ számláról. Amennyiben az Ügyfél
egyik számláján sem rendelkezik elegendő szabad pénzösszeggel, akkor a Fióktelep megterheli az Ügyfél normál
ügyfélszámláját az esedékes díjjal.
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Azon Ügyfeleink részére, akik kizárólag NYESZ számlán kívánnak kereskedni és ennek megfelelően aktív NYESZ számlájuk
mellett kizárólag normál számlával rendelkeznek Társaságunknál, e számlán pedig nem található értékpapír, Társaságunk a
Kondíciós Lista 1.3. pontja szerinti normál számlavezetési díjat nem számítja fel.

9.2.

NYESZ számlavezetés díja

A NYESZ éves számlavezetési díja egy összegben, előre esedékes, attól függetlenül, hogy az ügyfél egész évben vagy csak az
év egy részében rendelkezett nyugdíj-előtakarékossági számlával. A díjat a Fióktelep első sorban a normál számláról kísérli
meg levonni, másodsorban pedig a NYESZ számláról. Amennyiben az Ügyfél egyik számláján sem rendelkezik elegendő
szabad pénzösszeggel, akkor a Fióktelep megterheli az Ügyfél normál ügyfélszámláját az esedékes díjjal.

9.3.

Extra havi számlavezetési díj

A Fióktelep Végrehajtási Politikája, illetve az abban meghatározott szempontrendszer szerint ún. volumen piacnak
minősülő szabályozott piacra be nem vezetett értékpapírok (például zártkörűen forgalomba hozott értékpapírok, illetve
szabályozott piacra be nem vezetett részvénytársaság részvényei, egyéb, nem volumen piacra bevezetett értékpapírok)
letétkezelésére számítjuk fel, a normál havi számlavezetési díjon felül. A díjszámítás alapja a normál és a TBSZ számlákon
nyilvántartott érintett értékpapírok összesített névértéke. Az extra számlavezetési díj kiszámítása nem a hónap végi záró
állomány alapján, hanem az adott hónap átlagos állománya alapján történik. A havi díjat a Fióktelep első sorban a normál
számláról kísérli meg levonni, másodsorban pedig a TBSZ számláról. Amennyiben az Ügyfél egyik számláján sem rendelkezik
elegendő szabad pénzösszeggel, akkor a Fióktelep megterheli az Ügyfél normál ügyfélszámláját az esedékes díjjal.

9.4.

Felelős őrzésbe vétel díja

Az Üzletszabályzat 15.6 pontja alapján felelős őrzésbe vett és kezelt eszközök őrzésbe vételének díja, ami az őrzésbe
vételkor egy összegben kerül felszámításra. A Fióktelep fenntartja magának azt a jogot, hogy az őrzésbe vételért ennél
alacsonyabb díjat számítson fel.

10.

EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK

Tőzsdedíjak, tranzakciós adók, illetékek
Az esetleges tőzsdedíjakat vagy tranzakciós adókat (például Stamp duty, SEC fee, FTT, stb.) áraink nem tartalmazzák.
Amennyiben egy-egy megbízás során ilyen tétel felmerül, azt rendszereink a jutalékon felül vonják le ügyfeleink számlájáról.
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