HIRDETMÉNY
A BEFEKTETÉSI- ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA
I.

Értékpapír-, értékpapír-letéti számla vezetéséhez és értékpapír műveletekhez
kapcsolódó díjak
1.1. Számlanyitás

0 Ft

1.2. GRÁNIT Tartós Értékpapírszámla nyitása

0 Ft

2.1. Ügyfélszámla vezetési díj
Akcióban 2020.07.31-ig: lakossági ügyfélnél: 0 Ft / hó*
nem lakossági ügyfélnél: 5 000 Ft / hó

2.2. GRÁNIT Tartós Értékpapírszámlához tartozó Ügyfélszámla vezetési díj
3.

GRÁNIT Tartós Értékpapírszámla megszüntetési díj

4.

KELER-ben történő letéti őrzés

4.1.

Letéti őrzési díj1

4.2.

KELER nevesített alszámlanyitás2

5.

Értékpapír műveletekhez kapcsolódó díjak

5.1.

Zárolás/Zárolás feloldás

5.2.

Értékpapír transzfer fogadás

5.3.

Értékpapír transzfer Ügyfél megbízásából

5.4.

Lekötési igazolás kiállításának2 díja GRÁNIT Tartós Értékpapírszámláról

5.5.

Társasági eseményekhez kapcsolódó díjak

5.6.

Értékpapírok kiszállításának díja

0 Ft / hó
0 Ft

1,0‰ p.a.; Akcióban 2020.07.31-ig: 0,00‰ p.a.*
1 000 Ft / ISIN / számla

1 500 Ft / tranzakció
költségmentes
1 100 Ft / tranzakció
5 000 Ft / esemény
6 500 Ft / tranzakció
20 bp, min. 50 000 Ft, max. 2 500 000 Ft / tranzakció + ÁFA

*azon természetes személy lakossági ügyfelek esetében, aki 2019. június 10-e után vásárolnak lakossági állampapírt, a vásárolt állampapír
futamidejének a végéig
1

Letéti őrzési díj = átlagos napi értékpapír portfólió értéke a tárgyhónapban * a tárgyhó napjainak száma / 365 * díjtétel(%)

A Bank az átlagos napi értékpapír portfólió érték meghatározásakor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a névértéket,
tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a hó végi piaci záróárfolyamot alkalmazza. A hó végi piaci záróárfolyam
meghatározásának alapja:
- tőzsdei értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam,
- OTC értékpapír esetében a névérték.
Külföldi értékpapír esetében a devizában kifejezett névértéket vagy piaci árfolyamot a tárgyhó utolsó munkanapján érvényes MNB
devizaárfolyamon forintosítja a Bank.
A letéti őrzési díj havonta kerül levonásra, a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján.
2
A díj az alszámla megnyitásakor, ezt követően egy-egy értékpapír sorozatnak (ISIN) az alszámlán első alkalommal történő jóváírásakor
kerül felszámításra.
3
A SZJA törvény 67/B § (11) bekezdés szerinti igazolás két eredeti példányban kerül kiállításra. A díj a transzferálás bejelentésekor
fizetendő meg.
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II.

5.7.

Saját számlák közötti átvezetés GRÁNIT Tartós Értékpapírszámla Ügyfélszámlájának javára/terhére 0 Ft

6.

Fizikai értékpapírok letéti őrzése

6.1.

Értékpapírok fizikai átvétele letétbe

6.2.

Fizikai értékpapírok letéti őrzési díja (névértékre vetítve)

6.3.

Értékpapírok átadása letétből (névértékre vetítve)

6.4.

Letéti igazolás kiadása (ügyfél kérésére)

1 000 Ft / db

6.5.

Osztalék-, ill. kamatszelvények levágása

20 Ft / db, min. 2 000 Ft / esemény

6.6.

Tőkeintézkedések (részvénycsere, forgatás, tőkeemelés)

20 Ft / db, min. 5 000 Ft / esemény

6.7.

Társasági eseményekhez kapcsolódó díjak

20 Ft / db, min. 5 000 Ft / esemény

6.8.

Értékpapírok megsemmisítése

20 Ft / db, min. 2 000 Ft / átvétel
1% p.a., min. 5 000 Ft / hó
10 Ft / db, min. 1 000 Ft / kiadás

20 Ft / db, min. 10 000 Ft / esemény

Befektetési szolgáltatások megbízási díja
1.

Tőzsdei azonnali ügyletek megbízási díja

2.

Megbízások módosítása, visszavonása

1%, min. 3 000 Ft
1 000 Ft

A Bank jogosult a belső szabályai alapján a meghirdetettnél kedvezőbb díjtétel alkalmazására.

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: a számlavezetési és letéti
őrzési díj csökkentésére vonatkozó akció meghosszabbítása.

Hatályos: 2020. június 02.
Közzététel dátuma: 2020. június 02.
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