XVI/C. PRÉMIUM KEDVEZMÉNYES KONDÍCIÓS LISTA
A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN
Érvényes: 2019. február 18-től
Közzétéve: 2019. február 18.
ELSŐ FEJEZET
Számítás alapja1
I.

Összevont értékpapírszámla vezetés díja

1.
2.

Számlanyitás díja
Éves állományi díj2

2.1.
2.2.

Minimum díj
Belföldi kibocsátású értékpapírok

díjmentes

2.2.1. Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok, certifikátok,
warrantok
2.2.2. Kollektív befektetési értékpapírok
2.2.2.1. MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési
alapok által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok
2.2.3. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

számla3/hó

300 Ft

piaci érték a díjszámítási periódus
árfolyamadata alapján
piaci érték a díjszámítási periódus
árfolyamadata alapján
piaci érték a díjszámítási periódus
árfolyamadata alapján
névérték

periódus átlagállományára vetítve:
évi 0,119%
periódus átlagállományára vetítve:
évi 0,119%
periódus átlagállományára vetítve:
évi 0,068%
periódus átlagállományára vetítve:
évi 0,119%
periódus átlagállományára vetítve:
évi 0,128%
periódus átlagállományára vetítve:
évi 0,068%

2.2.3.1 Magyar állampapír

névérték

2.2.3.2. MKB Bank Zrt. által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
2.3.
Külföldi értékpapírok
2.3.1. Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok, certifikátok,
warrantok
2.3.2. Kollektív befektetési értékpapírok

névérték

2.3.3. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

piaci érték a díjszámítási periódus
árfolyamadata alapján
piaci érték a díjszámítási periódus
árfolyamadata alapján
névérték

2.3.4. American Depository Receipt (ADR), Global Depository
receipt (GDR)

piaci érték a díjszámítási periódus
árfolyamadata alapján

2.4.

Mérték/összeg

A XVII. Általános rendelkezések 2. pontja szerinti körbe nem
tartozó értékpapírok5

egyedi díjmegállapodás alapján

periódus átlagállományára vetítve:
évi 0,255%
periódus átlagállományára vetítve:
évi 0,255%
periódus átlagállományára vetítve:
évi 0,213%
2.3.1. pont szerinti díj + az
ADR/GDR kibocsátója által az
MKB-ra terhelt esetleges díjak4
egyedi díjmegállapodás alapján

A díjszámítási periódus árfolyamadatának meghatározása:
Belföldi kibocsátású értékpapírok esetén
- a BÉT-re bevezetett értékpapírok – a kollektív befektetési értékpapírok kivételével - esetében a díjszámítási periódusban keletkezett utolsó
záróárfolyam,
- kollektív befektetési értékpapírok esetén a díjszámítási periódusban közzétett utolsó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték,
- az OTC piacon szereplő értékpapírok esetében professzionális adatszolgáltató (különösen REUTERS, BLOOMBERG) által közölt utolsó,
rendelkezésre álló árfolyam, ennek hiányában átlagárfolyam
- azon értékpapírok esetében, melyekre a fenti forrásokból árfolyam információ nem szerezhető be, a névérték.
Külföldi kibocsátású értékpapírok esetén a nemzetközi piacokon rendelkezésre álló adatoknak megfelelően, professzionális adatszolgáltató (különösen
REUTERS, BLOOMBERG) ennek hiányában az MKB Bank Zrt. alletéteményese által a díjszámítási periódus utolsó banki munkanapjára vonatkozóan
közölt árfolyam, ezek hiányában professzionális adatszolgáltató ( különösen REUTERS, BLOOMBERG), illetve ennek hiányában az MKB Bank Zrt.
alletéteményese által közölt utolsó, rendelkezésre álló árfolyam.
M*Á*n*d
Az állományi díj számításának módja:
1

365

M= a díjszámítási periódus átlagállománya névértéken
n= a díjszámítási periódus naptári napjainak száma
Á= az értékpapír árfolyama; névérték esetén az árfolyamérték 100%
d= éves díj mértéke
2
Az éves állományi díj magyar forintban kerül megállapításra és tartalmazza az őrzés, a nyilvántartás díját, valamint a havi egyszeri számlakivonat
Üzletszabályzat szerinti rendelkezésre bocsátásának díját.
Az MKB Bank Zrt. az értékpapírok besorolását (hitelviszonyt, tagsági viszonyt megtestesítő illetve kollektív befektetési) a 2001. CXX. törvény (Tpt.) 5.§
szerint végzi:
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír pl.: államkötvény, diszkontkincstárjegy, vállalati kötvény
- tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír pl.: részvény
- kollektív befektetési értékpapír pl.: befektetési jegy
3
Egy számlának tekintendő az Ügyfél részére az MKB Bank Zrt. által a befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások keretében egy szerződés
alapján vezetett számlák összessége (pl.: összevont értékpapírszámla, zárolt alszámla, fedezeti számla, stb.)
4
Az ADR/GDR kibocsátója díjakat - leggyakrabban éves díjat - számíthat fel. A díj mértékét és esedékességét az adott értékpapír tájékoztató
dokumentumai tartalmazzák. A díj mindig azt a befektetőt terheli, aki a díj megállapításához tartozó fordulónapon az értékpapírt tulajdonolja, függetlenül
attól, hogy mennyi ideig volt a birtokában. A díj összege esetenként jelentős mértékű is lehet, ezért javasolt az ilyen értékpapírok vásárlása előtt
tájékozódni a díjak mértékéről.
5
XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet
ahol
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Számítás alapja

Mérték/összeg

3.

Számlakivonat, igazolások

3.1

Tulajdonosi igazolás, letéti igazolás, eseti számlakivonat

db

3 000 Ft

3.2

Egyéb igazolás

db

3.3

Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történő
kivonatküldés mellett bankfiókban előállított és átadott papír alapú
havi számlakivonat
Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történő
kivonatküldés mellett postai úton megküldött számlakivonat,
amennyiben az Ügyfél negyedévente legalább egyszer nem kérdezi
le6 az elektronikus csatornán megküldött számlakivonatot
Természetes személy Ügyfél számára elektronikus csatornán történő
kivonatküldés mellett rendszeresen, postai úton megküldött papír
alapú havi számlakivonat
Haladéktalan értesítés az összevont értékpapírszámlán történt
jóváírásokról, terhelésekről és a számla egyenlegéről elektronikus
csatornán vagy e-mail címre történő továbbítással
Haladéktalan értesítés az összevont értékpapírszámlán történt
jóváírásokról, terhelésekről és a számla egyenlegéről postai úton

havonta 1 darab

egyedi megállapodás alapján,
min. 3 000 Ft
díjmentes

negyedévente 1 alkalommal

ingyenes

db

600 Ft

-

díjmentes

db

600 Ft

Számítás alapja

Mérték/összeg

***

díjmentes

művelet értékpapíronként

2 500 Ft

művelet értékpapíronként

egyedi díjmegállapodás alapján

***

díjmentes

művelet értékpapíronként
művelet értékpapíronként

2 500 Ft
2 500 Ft

művelet értékpapíronként

egyedi díjmegállapodás alapján

3.4

3.5

3.6

3.7

II.
1.

Értékpapír műveletek díjtételei

1.1.

MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel

Zárolás (1 db igazolással)

Egyébként
1.2.1. Egyszerű7 és Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén
közgyűlési zárolás
1.2.2. Speciális zárolás8
2.
Zárolás feloldása
1.2.

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

MKB Bank Zrt. kedvezményezettséggel zárolt tételek feloldása
Egyébként
Egyszerű zárolás manuális felbontása
Egyszerű és közgyűlési zárolás automatikus feloldása

2.2.3. Speciális zárolás feloldása
3.
Hozadékbeszedés9
3.1.
Magyarországon kibocsátott értékpapírok
3.1.1. Magyar állampapír
3.1.2. Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési
alapok és az MKB Bank Zrt. által kibocsátott értékpapírok
3.1.3. Egyéb belföldön kibocsátott értékpapírok esetén

3.2.

Külföldön kibocsátott értékpapírok esetén

4.
Fizikai mozgással nem járó műveletek
4.1.
Jóváírás
4.1.1.
MKB Bank Zrt-n belüli transzfer az Ügyfél saját számlái között

díjmentes
díjmentes
értékpapíronként és
beszedésenként a hozadék összege
értékpapíronként és
beszedésenként a hozadék összege

művelet értékpapír sorozatonként
és alkalmanként

0,20%
min. 500 Ft10
max. 5 000 Ft
0,20%
min.1 000 Ft10
max. 10 000 Ft

díjmentes

6

Az elektronikus csatornába történő belépést a Bank a kivonat lekérdezésének tekinti
Olyan zárolás, amelyhez háttér ügylet (pl. hitel, opció, stb.) és/vagy a zárolás lejáratán kívül egyéb feltétel nem kapcsolódik.
8
Minden olyan zárolás, amely valamilyen háttér ügyleten és/vagy egyéb feltételen alapul (pl. óvadéki, kedvezményezetti, együttes, stb. zárolás). Árazása
egyedileg, a zárolási konstrukció és az esetleges közreműködők (pl. KELER Zrt.) által felszámítandó díjak ismeretében történik.
9
Ideértve a hozadék jogcímével az Ügyfélnek juttatott egyéb eszközök esetét is.
10
A minimum díj mértéke nem haladhatja meg az ügyfél részére jóváírandó hozadék mértékét.
7
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Számítás alapja
művelet értékpapíronként

Mérték/összeg
600 Ft

művelet értékpapíronként

700 Ft

4.1.4. Egyéb alletéteményes rendszerén belül fogadott transzfer, illetve
KELER Zrt-n keresztül külföldről befogadott értékpapír 11
4.1.5 Alletéteményes rendszerén belül, a XVII. Általános rendelkezések
2. pontja 12 szerinti körbe nem tartozó értékpapírra vonatkozó,
illetve alletéteményesek közötti, illetve az alletéteményesek
rendszerein kívülről érkező transzfer
4.2.
Terhelés/Transzfer

művelet értékpapíronként

10 000 Ft

művelet értékpapíronként

egyedi díjmegállapodás szerint

4.2.1. MKB Bank Zrt-én belüli transzfer az Ügyfél saját számlái között
4.2.2. MKB Bank Zrt-én belüli egyéb transzfer
4.2.3. KELER Zrt.-én belüli transzfer
4.2.4. Alletéteményes rendszerén belül teljesített transzfer, illetve KELER
Zrt-ből külföldre indított transzfer 13
4.2.5. Alletéteményes rendszerén belül, a XVII. Általános rendelkezések
2. pontja 14 szerinti körbe nem tartozó értékpapírra vonatkozó,
illetve alletéteményesek között, illetve alletéteményesek rendszerein
kívül teljesített transzfer
5.
Fizikai mozgással járó műveletek

művelet értékpapíronként
művelet értékpapíronként

600 Ft
2 000 Ft

művelet értékpapíronként
művelet értékpapíronként

5 000 Ft
10 000 Ft

művelet értékpapíronként

egyedi díjmegállapodás szerint

értékpapíronként

60 Ft/db
min. 12 000 Ft

művelet értékpapíronként
névérték

díjmentes

4.1.2. MKB Bank Zrt-n belüli egyéb transzfer
4.1.3. KELER Zrt-n belüli transzfer

5.1.

Fizikai értékpapírok átvétele/kiadása

5.2.

KELER Zrt-t érintő ki- és beszállítás

5.2.1. Beszállítás Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén
5.2.2.
Kiszállítás Magyarországon kibocsátott értékpapírok esetén

0,35%
min. 70 000 Ft

5.2.3. Be- és kiszállítás külföldön kibocsátott értékpapírok esetén
művelet értékpapíronként
6.
Instrukció törlése a Számlatulajdonos kérésére, illetve hiányos, nem értelmezhető megbízás esetén

egyedi díjmegállapodás szerint

6.1.

Magyarországon kibocsátott értékpapírok

művelet értékpapíronként

2 500 Ft

6.2.

Külföldön kibocsátott értékpapírok

művelet értékpapíronként

3 000 Ft

7.

Adózással és társasági eseményekkel kapcsolatos tevékenységek díjai, továbbhárított banki költségek
Adóilletőség igazolásának, ill. adóilletőségre vonatkozó nyilatkozat
alkalom
bekérése nem MKB felhasználásra, MKB-n belüli feldolgozása,
továbbítása alletéteményes/kifizető/kibocsátó felé
Választható társasági eseményben való részvételi szándék
alkalom
befogadása és továbbítása alletéteményes vagy egyéb rendeltetési
hely felé
Adóval és társasági eseményekkel kapcsolatos eljárás során
alkalom
harmadik személyek által az MKB-ra terhelt, az értékpapír
tulajdonosát terhelő költségek
Az MKB-ra terhelt, az értékpapír megszerzésével, elidegenítésével,
alkalom
tartásával, tulajdonlásával kapcsolatos adók, illetékek illetve egyéb
költségek

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

17 500 Ft

17 500 Ft
az MKB-ra terhelt összeggel
megegyező
az MKB-ra terhelt összeggel
megegyező

Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfermegbízásokat is
XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet
13
Ideértve az alletéteményesek rendszereiben teljesített DVP, RVP transzfermegbízásokat is
14
XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet
11
12
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III.
1.

Számítás alapja

Mérték/összeg

árfolyamérték

0,70 %
min. 3 000 Ft
0,50%
min. 1 000 Ft

Megbízási díjak
Tőzsdei részvény, ETF, certifikát

Belföldi értékpapírok
1.1.1. Fiókhálózatban személyesen vagy telefonon felvett megbízások
esetén
1.1.2. Az MKB Bank által üzemeltetett NetBankár rendszeren keresztül
felvett megbízások esetén
1.2.
Külföldi értékpapírok esetén
1.2.1. A XVII. Általános rendelkezések 2. pontjában 15 meghatározott
értékpapírokra vonatkozó, Xetra - Deutsche Börse vagy a London
Stock Exchange, vagy a párizsi Euronext rendszereiben teljesülő
megbízások
1.2.2. A XVII. Általános rendelkezések 2. pontjában 15 meghatározott
értékpapírokra vonatkozó, New York Stock Exchange rendszerében
teljesülő megbízások (minimum árfolyamérték: USD 10.000)
1.3.
Egyéb külföldi értékpapírok (egyedi megállapodás keretében)
2.
Egyéb részvényre szóló megbízás
1.1.

árfolyamérték

árfolyamérték

min. 10 000 Ft
árfolyamérték

0,80 %
min. 10 000 Ft

egyedi díjmegállapodás alapján
egyedi díjmegállapodás alapján

3.1.

Magyar állampapírok
1 évnél rövidebb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén

árfolyamérték

3.2.

1 évnél hosszabb lejáratú Magyar állampapír aukció esetén

árfolyamérték

3.

0,80 %

0,80 %
min. 4 000 Ft
0,80 %
min. 4 000 Ft
0,50%
minimum díj: nincs

3.3

Magyar állampapírok másodpiaci forgalmazása

4.

5.1.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési
alapok és az MKB Bank Zrt. által kibocsátott értékpapírok
forgalmazása, valamint a BayernInvest Luxemburgi Befektetési
Alapok befektetési jegyeinek visszaváltása
Vállalati kötvény
Belföldi értékpapírok esetén

árfolyamérték

5.2.

Külföldi értékpapírok esetén

árfolyamérték

6.
6.1.

Kollektív befektetési értékpapírok
Belföldi értékpapírok esetén

árfolyamérték

6.2.

Külföldi értékpapírok esetén

árfolyamérték

7.
7.1.

Szabványosított tőzsdei ügyletek
Deviza

árfolyamérték

0,065%

7.2.

BUX

kontraktus

200 Ft

7.3.

Részvény

árfolyamérték

0,25%

7.4.
8.

Daytrade kedvezmény

8.1.

Jegyzési megbízási díj

8.2.

OTC eladási megbízás felvétele

9.
10.

Egyedi megbízás
Megbízás módosítása, visszavonása

5.

15
16

díjmentes

0,80 %
min. 5 000 Ft
0,80 %
min. 5 000 Ft
0,80 %
min. 5 000 Ft
3,0%
min. 10 000 Ft

A 7.1.1., 7.2.1., 7.3.1. pontokban meghatározott díjak 50 %-a

Külföldi strukturált kötvények és certifikátok 16
névérték

max. 5,0 %

árfolyamérték

0,25%

egyedi díjmegállapodás alapján
megbízásonként
0 Ft

XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista Ötödik fejezet
A jegyzés illetve eladási megbízás minimális összege: 500,- EUR; 500,- USD; 100.000,- HUF
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IV.

MKB TREZOR Tartós befektetési számlavezetés díj és kamat kondíciói

1.

Számlavezetési díj

2.

Értékpapír műveleti, megbízási, tranzakciós díjak

3.
4.

Egyéb feltételek
Ügyfélszámla-vezetés díja és kamat kondíciói

5.

Számlanyitáskor befizetendő minimumösszeg

6.

Devizában kibocsátott értékpapírokkal bonyolított műveletek

V.

Értékpapírok letéti őrzésének díj tételei

1.

Értékpapírok letéti őrzésre történő átvétele és kiadása

1.1.

Alapdíj

1.2.

Átvétel/kiadás díja (az alapdíjon felül)

2.

Éves őrzési díj

3.

Zárolás (1 db igazolással), zárolás feloldása, letéti igazolás kiadása

Megegyezik a Bank jelen kondíciós listájának I. részében (I.2.
pont, Összevont értékpapírszámla vezetés) feltüntetetett
mértékekkel azzal, hogy a minimumdíj alkalmazására kizárólag
az Ügyfél mindenkori legrégebben nyitott, élő tartós befektetési
számlája esetén kerül sor. A további tartós befektetési számlák
állományi díjának kalkulációja során minimumdíj nem kerül
figyelembe vételre.
Az adott megbízáshoz tartozó díj a Bank jelen kondíciós
listájának II., III. része, és a XVI. Befektetési szolgáltatások,
valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós lista VII.
része (Befektetési jegyek forgalmazási/ kibocsátási jutalékai)
szerint fizetendő.
-------A XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő
szolgáltatások című kondíciós lista VI. részében feltüntetett
Ügyfélszámla vezetés díj és kamat kondíciói szerint.
25.000 Ft vagy a tárgynapi MNB árfolyamon átszámítva annak
megfelelő devizaösszeg
Ezen műveleteket az MKB TREZOR tartós befektetési számlák
vonatkozásában az MKB devizában számolja el az Ügyféllel. A
devizában denominált pénzügyi eszközök számlán történő
nyilvántartásának feltétele, hogy a Befektető (Ügyfél)
rendelkezzen az MKB-nál az ügylet devizájában vezetett
bankszámlával. Vétel esetén, a TREZOR tartós befektetési
számla megnyitásának naptári évében a devizaszámlán kell
biztosítani a fedezetet. Az értékpapír eladási ügyletek, valamint
az értékpapírokból származó bevétel elszámolása az MKB
TREZOR Tartós befektetési számlán történik. Az ily módon
jóváírt devizaösszegek újrabefektetése az MKB TREZOR Tartós
befektetési számlán keresztül lehetséges.
Számítás alapja

Mérték/összeg

művelet értékpapíronként

18 000 Ft

db

100 Ft

díjfizetési periódus
átlagállománya névértéken/
megkezdett naptári év
művelet értékpapíronként

0,185%
min. 6 500 Ft
3 000 Ft

MÁSODIK FEJEZET
VII.

Befektetési jegyek forgalmazási/kibocsátási jutalékai
Az MKB által forgalmazott befektetési alapok tájékoztatójában
foglaltak szerint

Befektetési jegyek forgalmazási/kibocsátási
jutalékai
Számítás alapja Értékesítéskor
Az MKB által forgalmazott befektetési
alapok tájékoztatójában foglaltak szerint
4.2.. Impact Asset Management Alapkezelő Zrt. kezelésében levő alapok
4.2.1. Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap
árfolyamérték
Duna House Magyar Lakásalap visszaforgatási
árfolyamérték
jutaléka (a Forgalmazót illeti meg)
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap többlet
árfolyamérték
visszaváltási jutaléka (amely az alapot illeti,
amennyiben a visszaváltás és a vétel között
kevesebb, mint 2 év telt el)

Visszaváltáskor

Ösztönző

1,0%

0,5% max. 5 000 Ft

1,0%

-

0,5% max. 5 000 Ft

-

-

3%

-
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5.

Külföldi befektetési jegyek forgalmazása
Befektetési alap neve

Aberdeen Global5.1. Select Emerging
Markets Bond Fund
Aberdeen Global5.2. Select Emerging
Markets Bond Fund
Allianz Dynamic Multi
5.3.
Asset Strategy 50
Allianz Dynamic Multi
5.4.
Asset Strategy 50
Allianz European
5.5.
Equity Dividend
Allianz Europe Equity
5.6.
Growth Select
Allianz Global
5.7.
Artificial Intelligence
Fidelity Funds 5.8.
America Fund
Fidelity Funds 5.9 Emerging Markets
Fund
Fidelity Funds 5.10. European Dynamic
Growth Fund
Fidelity Funds 5.11. European High Yield
Fund
Fidelity Funds 5.12. European Dynamic
Growth Fund
Fidelity Funds - Global
5.13. Consumer Industries
Fund
Fidelity Funds - Global
5.14.
Demographics Fund
Fidelity Funds - Global
5.15.
Dividend Fund
Fidelity Funds - Global
5.16.
Dividend Fund
Fidelity Funds -Global
5.17.
Health Care
Fidelity Funds - Global
5.18.
Health Care Fund
Fidelity Funds –
5.19. Global Multi Asset
Income Fund
Fidelity Funds - Global
Multi Asset Income
5.20.
Fund A-ACC-HUF
(hedged)
Fidelity Funds - Global
5.21.
Property Fund
Fidelity Funds Sustainable Water &
5.22. Waste Fund A-ACCEUR (EUR/USD
hedged)
Fidelity Funds 5.23. Sustainable Water &
Waste
Fidelity Funds - US
5.24.
High Yield Fund

ISIN kód

Megbízások
Minimális
Devizabefogadási
befektetendő
nem
határideje banki
összeg
munkanapon:

Számítás
alapja

Értékesítéskor

VisszaÖsztönző
váltáskor

LU0132414144

USD

USD 1500

12:15

árfolyamérték

1,00%

díjmentes

0,50%

LU0837981066

USD

USD 1500

12:15

árfolyamérték

1,00%

díjmentes

0,00%

LU1093406186

EUR

EUR 1 500

10:15

árfolyamérték

1,50%

díjmentes

0,70%

LU1211505810

HUF

HUF 400 000

10:15

árfolyamérték

1,50%

díjmentes

0,60%

LU0414046390

EUR

EUR 1500

10:15

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

1,50%

LU0920839429

EUR

EUR 1500

10:15

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

1,50%

LU1548497426

USD

USD 1 500

10:15

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,88%

LU0251131958

USD

USD 2500

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU0261950470

USD

USD 2500

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU0261959422

EUR

EUR 2500

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU0251130802

EUR

EUR 2500

14:30

árfolyamérték

1,00%

díjmentes

0,50%

LU1088279044

HUF

HUF 400 000

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU1273508504

HUF

HUF 400 000

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU1295422767

HUF

HUF 400 000

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU0605515377

EUR

EUR 2500

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU0979393062

HUF

HUF 400 000

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU0114720955

EUR

EUR 2 500

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU1273508686

HUF

HUF 400 000

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU0987487336

EUR

EUR 2500

14:30

árfolyamérték

1,50%

díjmentes

0,63%

LU1088281024

HUF

HUF 400 000

14:30

árfolyamérték

1,50%

díjmentes

0,63%

LU1273508413

HUF

HUF 400 000

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU1892830248

EUR

EUR 2 500

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU1892829315

USD

USD 2 500

14:30

árfolyamérték

2,00%

díjmentes

0,75%

LU0605520377

USD

USD 2500

14:30

árfolyamérték

1,00%

díjmentes

0,50%
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A befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos további kondíciókat és feltételeket az MKB
Bank Zrt. XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások című kondíciós listájának Második, Harmadik, Negyedik,
Ötödik és Hetedik fejezete tartalmazza. A mindenkor hatályos kondíciós lista megtekinthető a Bank hivatalos honlapján (www.mkb.hu),
valamint az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben.
A Bank fenntartja magának az egyedi jutalék és díjtételek, kamatlábak megállapításának, a kondíciós lista változtatásának jogát,
valamint azt a jogot, hogy a kondíciók változásáról ügyfeleit az üzletszabályzatban meghatározott módon (az ügyfélforgalom
számára nyitva álló helyiségeiben) értesítse.
MKB BANK ZRT.
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