ELŐZETES DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÁS
Hatályos: 2020. szeptember 14-től-től 2020. október 2-ig (15:00) terjedő jegyzési időszakban
Előzetes költségtájékoztatás a
XVI/C. Prémium kedvezményes kondíciós lista a befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások tekintetében
című dokumentum alapján
Jelen előzetes költségtájékoztatóban megadott költségadatok tájékoztató jellegűek és ésszerű becsléseken alapulnak. A becslések során feltételezésekkel éltünk, ezért az
itt megadott költségadatok eltérhetnek a majd ténylegesen felmerülő költségektől és díjaktól! Az előzetes költségtájékoztatást a Bank adott tőkeösszegű befektetés
figyelembevételével készítette el, amely eltérő befektetési összeg esetén értelemszerűen módosul!
A befektetések hozama nem garantálható! A költségek akkor is felszámításra kerülnek, ha az Ügyfél számára valamely befektetés negatív hozammal, azaz veszteséggel
jár!
A TÁJÉKOZTATÁS A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEZÉSEKEN ALAPUL:
 Befektetendő összeg/árfolyam érték/névérték: EUR 10 000,00
 Befektetés időtartama: maximum 4 év
 EUR/HUF árfolyam: 357,98 (2020.09.09-én érvényes MNB árfolyam)
Amennyiben az Ön tervezett befektetése a fenti feltételezésektől eltér, azaz tőkeösszegében, futamidőben, devizanemében a fentiektől különbözik, illetve
amennyiben a kalkulációkor használt fent jelzett deviza-árfolyamok változnak, úgy a költségtájékoztatásban megadott adatokat értelemszerűen ennek figyelembe vételével kell értelmeznie!
Kérjük, hogy az előzetes díj,- és költségtájékoztatás 5. pontját is figyelmesen olvassa el, amely tartalmazza a tájékoztatóban szerepelő egyes tételek részl etes magyarázatát, továbbá
felhívja a figyelmet az esetlegesen felmerülő további költségekre is!
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Termék: Külföldön kibocsátott, MKB által forgalmazott strukturált kötvények és certifikátok
(Goldman Sachs 4 éves automatikusan visszahívható certifikát Amazon és TeamViewer részvényekre (EUR) 10/2024, ISIN kód: XS20 98700029)

Devizanem: EUR

Egyszeri költségek

1 éves futamidő

Költségek

Tranzakció

Tranzakciós költségek
Befektetés
felszámolásának
Befektetés induló
költségei
költségei (jegyzés)
(OTC eladás vagy
(EUR)
lejárat)
(EUR)

Tranzakciós
költségek
összesen
(EUR)

Tranzakciós
költségek
összesen
(HUF)*

Az MKB által az ügyfélnek
nyújtott befektetési
szolgáltatással kapcsolatban
harmadik féltől kapott, nem
közvetlenül a befektető által
fizetendő költség (EUR)

Folyamatos
költségek teljes
évre számolva
(HUF)*

Költségek
összesen**
(HUF)

Költségek
hozamra
gyakorolt
hatása**

150

25

175

62 647

3% (300)

9 128

71 775

2,00%

150

25

175

62 647

3% (300)

18 256

80 903

2,26%

Jegyzés és OTC eladás
4 éves futamidő

150

25

175

62 647

3% (300)

27 384

90 031

2,51%

Jegyzés és lejárat

150

-

150

53 697

3% (300)

36 512

90 209

2,52%

Jegyzés és OTC eladás
2 éves futamidő
Jegyzés és OTC eladás
3 éves futamidő

* A ka l kulációban a 2020. 09. 09-én érvényes MNB EUR/HUF árfolyammal (357,98) s zámoltunk.
** Termékben foglalt, nem közvetlenül a befektető által fizetendő költséget nem tartalmazza.
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A fenti költségtájékoztatásban bizonyos esetileg felmerülő költségelemek nem szerepelnek, kérjük, olvassa el figyelmesen lenti tájékoztatóinkat is!
A.

TARTALMI LEÍRÁSOK

Termék:
Tranzakció:

Befektetendő összeg/Árfolyamérték:

Névérték:
Devizanem
Befektetés induló költségei:
Befektetés felszámolásának költségei:
Tranzakciós költségek összesen (HUF):
Folyamatos költségek (HUF):

Költségek összesen (HUF):

Költségek hozamra gyakorolt hatása:

Termékben foglalt, nem közvetlenül a
befektető által fizetendő költség
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Az MKB Ba nknál elérhető termék (pénzügyi eszköz) olyan mélységig meghatározva, amely költség szempontból a kondíciós lista al apján tovább má r nem bontható.
Anna k a két tra nzakciónak a megjelenítése, amellyel a z MKB Bank s zolgáltatása indul és végződik egy a dott termék vonatkozásában.
Az a z ös szeg, amelyre vetítve a költségkalkuláció készül. Tőzsdére bevezetett, ta gsági jogokat megtestesítő értékpapírok, certifikátok és warrantok, va lamint nyíltvégű
kol lektív befektetési értékpapírok és s zabvá nyosított tőzsdei ügyletek esetén – a BUX-ra adott megbízás kivételével - a díjakat a befektetendő összegre, illetve a z
á rfol yamértékre vetíti az MKB Ba nk.
A Ma gya rországon kibocsátott, s zabályozott piacra bevezetett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a díjak vetítési alapja:

tőzs dei megbízási díj esetén a befektetendő összeg/ árfolya mérték

á l lományi díj esetén a névérték
A köl tségek számításánál egységesen a befektetendő összeget/árfolyamértéket vette a z MKB Bank figyelembe.
Az a z ös szeg, amire a költségkalkuláció készül. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tőzsdén kívüli (OTC) ta gsági jogokat megtestesítő értékpapírok és zá rtvégű
kol lektív befektetési értékpapírok esetén a díjakat az értékpap írok, tőzsdén kívüli ügyleteknél (OTC deriva tívák) az ügyl et névértékére vetíti a z MKB Ba nk.
A befektetés devizaneme.
Pl .: jegyzés, tőzsdei megbízási díj, értékesítési jutalék, a dásvétel esetén á rfolyam különbözet (marzs)
Pl .: tőzs dei megbízási díj, vi sszaváltási jutalék, a dásvétel esetén á rfolyam különbözet (marzs)
A befektetés induló és a befektetés felszámolásának a befektető á ltal fizetendő költségei összesen, magyar forintban.
Az ös szevont értékpapírszámla-vezetés állományi díja ma gyar forintban, melynek számítására vonatkozó képletét, a számítás a lapját a kondíciós lista ta rtalmazza. A
s ztenderd összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla állományi díj minimum értéke 330 Ft/hó/számla, mely a z MKB Trezor Ta rtós Befektetési Számla esetében csak a
mi ndenkori legrégebben nyi tott, élő tartós befektetési s zámlára számítja fel az MKB. Az á llományi minimum díj számításának alapja a s zámla teljes állományá nak értéke,
ezért ezt a jelen tá jékoztatóban nem tüntettük fel.
Az egys zeri és a folyamatos költségek összege magyar forintban. A termékben foglalt, nem közvetlenül a befektető által fizetendő egyszeri költséget, így a Bank által a
ki bocsátótól kapott forgalmazó díj összegét nem tartalmazza.
A ta rtá s i periódus alatt felmerülő költségek összege a befektetendő összeg/névérték százalékában kifejezve. A %-ban kifejezett költségek nem kerülnek évesítésre. A
köl tségek növekedése a hoza mokat cs ökkenti, míg a köl tségek cs ökkenése növeli a befektetéseken el érhető hozamot. A befektetés ek ta rtásának i dőtartama
befolyásolhatja a költségek hozamra gya korolt hatását. Minél hosszabb egy befektetés megtartásának időtartama, az egyszeri költségek annál kisebb részt képviselnek a
köl tségekben. „A költségek hozamra gya korolt hatása” oszlopban feltüntetett %-os érték a zt fejezi, hogy előzetes becslés a lapján a költségek a befektetett összeg hány
s zá zalékát teszik ki. A köl tségek ennek megfelelő mértékben cs ökkentik az esetleges hozamot. A befektetések hozama nem ga rant álható! A köl tségek akkor is
fel számításra kerülnek, ha az Ügyfél számára valamely befektetés negatív hozammal, azaz veszteséggel jár! Termékben foglalt, nem közvetlenül a befektető által fizetendő
köl tséget, így a Bank által a kibocsátótól kapott forgalmazói díjat nem ta rtalmazza.
A termék kibocsátója által a forgalmazónak fizetett díj, jutalék becsült mértéke, melynek pontos mértéke a jegyzési i dőszak l ezárását követően kerül megállapításra.
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B. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK
Becslések
Egyedi árazás, akciók:

Ügyfélszámla-vezetés:

Adózás:
A költségtájékoztatásban nem
szereplő, de eseti jelleggel felmerülő
további díjak
Költségek, díjak megfizetésének
rendje
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Jel en előzetes költségtájékoztatóban megadott költségadatok tájékoztató jellegűek, és ésszerű becsléseken alapulnak, amely becslések feltéte lezéseken alapulnak, és
el térhetnek a majd ténylegesen felmerülő költségektől és díjaktól!
Az el őzetes költségtájékoztatásban az egyes egyedi á razási i gények és az esetleges a költségtájékoztatást érintő akciók/kedvezmények nem kerülnek figyelembe vételre,
mi vel a zok alkalmazása a z egyedi s zerződésekben, illetve a z akció hirdetményében foglalt feltételek teljesítéshez kötöttek, a feltételek teljesítése pedig előzetesen nem
vi zs gálható.
Az ös s zevont értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámla egy olyan korlátozott rendeltetésű pénzszámla, amely ki zárólag a szá mlavezető által nyújtott befektetési
s zol gáltatás, kiegészítő szolgáltatás, s orán i génybe vett s zolgáltatásokhoz kapcsolódó tra nzakciók l ebonyolítására szolgál. Az ügyfélszámla nyitása és vezetése díjmentes.
Az MKB Ba nk a számla napi záró egyenlegére kamatot nem fizet. Az ügyfélszámlán bonyolított pénzforgalom után az MKB Bank tranzakciós díjat számol fel, melynek
mi ndenkori mértékét a z MKB Ba nk XVI. Befektetési s zolgáltatások, va lamint ki egészítő s zolgáltatások című kondíciós l istája va gy a Bank és az Ügyfél közötti egyedi
s zerződés tartalmazza.
A befektetésekből származó jövedelmeket belföldön és/vagy külföldön a dók, járulékok, i lletékek terhelhetik, melyeket jelen költségkimutatás nem ta rtalmaz.
Jel en költségtájékoztatás során nem került kimutatásra, de felmerülhet eseti jelleggel a kondíciós l ista szerint: zá rolási dí j, ügyfél külön kérésére végzett l etétkezeléshez
ka pcsolódó s zolgáltatások díja (például közreműködés a dóvisszaigényl és ka pcsán), i gazolások kiállításának díja, tá rsasági események kezelésével kapcsolatos díjak stb.,
i l letve a Bank által a jövőben bevezetésre kerülő díjak, jutalékok.
Az á l lományi díj havonta, utólag kerül megállapításra és az Összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla kivonaton feltüntetett i dőpontban kerül terhelésre magyar
fori ntban. A tra nzakciós díjak a tra nzakció felmerülésekor, a tra nzakció devizanemében kerülnek terhelésre. A díja k a z összevont értékpapírszámlához kapcsolódó
ügyfélszámlával szemben kerülnek elszámolásra.

