Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Fio banka, a. s. értékpapír-kereskedő, statisztikai számjel: 61858374, V Celnici
1028/10, 117 21 Praha 1, Cseh Köztársaság , bejegyezve a Prágai Városi bíróság
Cégjegyzékében, részleg: B, betétszám: 2704, mely a Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky átlal és nevében jár el, statisztikai számjel: 36869376, Nám. SNP
21, 811 01 Bratislava, Bratislava I Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Po,
betétszám: 1875/B

ÁRLISTA
I. rész
A pénzügyi eszközökkel kötött névtelen ügyletek díjai
(A) Értékpapír vétel és eladás a Prágai Értéktőzsdén (Burza cenných papírů
Praha, a.s.)
Elektronikusan adott megbízás díja
Személyesen adott megbízás díja

Ingyenes
100,- CZK
Akciós kedvezményes díj: a
kereskedési mennyiség
Tranzakciós díj
0,35%-a, min. 40 CZK, max.
1.190 CZK
*Az akciós kedvezményezett díj 2012.11.30-tól visszavonásig érvényes . A standard
kereskedési díj az akciós kedvezmény nélkül a kereskedési mennyiség 0,40%-a,
min. 40 CZK / max. 1.190 CZK
(B) RM-Systém, česká burza cenných papírů, a.s.
EasyClick megbízásadás
Standard megbízásadás - elektronikusan
Standard megbízásadás – személyesen
Díj a mennyiségből EasyClick üzemmódban

ingyenes
ingyenes
100,- CZK
0,29%, max. 3.400 CZK
Akciós kedvezményes díj: a
Tranzakciós díj standard aukciós üzemmódban
kereskedési mennyiség
(a kötvények kivételvel)
0,35%-a, min. 40 CZK, max.
1.190 CZK
Díj a kötvény-tranzakció mennyiségből
0,10 %, min. 40 CZK
standard aukciós üzemmódban
*Az akciós kedvezményezett díj 2012.11.30-tól visszavonásig érvényes. A standard
kereskedési díj az akciós kedvezmény nélkül a kereskedési mennyiség 0,40%-a,
min. 40 CZK / max. 1.190 CZK
(C) Értékpapír-kereskedés az USA piacain
Elektronikusan adott megbízás díja
Személyesen adott megbízás díja
Tranzakció 100 darabig (beleértve a 100 db is)

ingyenes
2,00 USD
7,95 USD

Tranzakció 100 db fölött
Felár az ECN választásáért *
Speciális műveletek, ún. „Corporate Actions”
díjai**

9,95 USD
$ 0,004 / db
max. 15,00 USD

* A felár akkor kerül felszámításra, ha az ügyfél maga választja ki az ECN-t,
amelyre irányítani szeretné a megbízást.
Amennyiben a rendszer által
automatikusan kiválasztott irányulást választja, semmilyen felár nem kerül
felszámításra.
** E díj céljából a „Corporate action“-nak olyan művelet tekintendő, melynél
a harmadik fél, általában a kibocsátó, döntéséből történő változás áll be az ügyfél
vagyonszámlája nyilvántartásában tartott befektetési eszközöknél. A díj teljes
mérkékben lesz felszámítva minden olyan esetben, ha a változás előtt az ügyfélnek
volt választási joga és azt fel is használta megbízásadásra. A befektetési eszközök
összevonása speciális esetében (ún. reverze split), új pénzügyi eszközök elosztása
esetében, melyek eltérőek a mögöttes aktívumtól (ún. spin-off) vagy a mögöttes
aktívum átalakítása esetében új eszközökre (ún. security Merger) a díj csak abban
az esetben lesz felszámítva ha az új pénzügyi eszközök darabszáma az átváltási
arányhoz képest nem egész szám, és a kompenzáció mértéke csak a nemjóváírt
pénzügyi ezközök töredékéhez képest kerül jóváírásra, maximálisan 15 USD. Ha az
előző mondat értelmében a kompenzáció összege megegyezik a díj összegével,
a felsoroltak közül egyik sem lesz felszámítva. Minden egyéb „Corporate action“
esetben a díj nem kerül felszamításra.
Figyelem! A több kereskedési fázisba irányított egynapos megbízásnál a
kereskedési napon belül, valamint bármilyen többnapos érvényességű megbízásnál
a díj a fent ábrázolt táblázat alapján lesz felszámítva külön mind egyes önnáló
kereskedési fázisban, melyben a megbízás részleges teljesülésére került sor.
(D) USA Futures piacok
Elektronikusan adott megbízás díja
Személyesen adott megbízás díja
Egy kontraktus díja / min. tranzakciós díj *
- havi 250 kontraktusig
- havi 251 és több kontraktus **

ingyenes
a szolgátltatás nem elérhető
$ 5,95 / $ 9,95
$ 3,95 / $ 9,95

* A tranzakció egy vagy több kontraktus mennyiségében bonyolítható le. Csupán
egy kontraktus kötésénél az Árlista alapján meghatározott minimális tranzakciós díj
kerül felszámításra.
** Az adott hónapban az alapdíj kerül felszámításra. A csökkentett díj feltételeinek
teljesítése esetén a naptári hónap végén a megfelelő összeg jóváírásra kerül a
kereskedési számlán.
(E) Deutsche Börse AG – Xetra piac
Elektronikusan adott megbízás díja
Személyesen adott megbízás díja
Tranzakciós díj
Speciális műveletek díjai*

ingyenes
2,00 EUR
0,15 % a mennyiségből, min.
9,95 EUR
max. 15,00 EUR

* E díj céljából a „Corporate action“-nak olyan művelet tekintendő, melynél
a harmadik fél, általában a kibocsátó, döntéséből történő változás áll be az ügyfél
vagyonszámlája nyilvántartásában tartott befektetési eszközöknél. A díj teljes
mérkékben lesz felszámítva minden olyan esetben, ha a változás előtt az ügyfélnek
volt választási joga és azt fel is használta megbízásadásra. A befektetési eszközök
összevonása speciális esetében (ún. reverze split), új pénzügyi eszközök elosztása
esetében, melyek eltérőek a mögöttes aktívumtól (ún. spin-off) vagy a mögöttes
aktívum átalakítása esetében új eszközökre (ún. security Merger) a díj csak abban
az esetben lesz felszámítva ha az új pénzügyi eszközök darabszáma az átváltási
arányhoz képest nem egész szám, és a kompenzáció mértéke csak a nemjóváírt
pénzügyi ezközök töredékéhez képest kerül jóváírásra, maximálisan 15 EUR. Ha
az előző mondat értelmében a kompenzáció összege megegyezik a díj összegével,
a felsoroltak közül egyik sem lesz felszámítva. Minden egyéb „Corporate action“
esetben a díj nem kerül felszamításra.
Figyelem! A több napra adott megbízás esetén minden nap, amikor részleges
teljesítés történik, fel leszszámítva a tranzakciós díj az adott napon teljesített
mennyiség alapján
(F) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)
Elektronikusan adott megbízás díja
Személyesen adott megbízás díja
Tranzakciós díj

ingyenes
10,00 PLN
0,60 % a mennyiségből,
min.50,00 PLN

(G) Értékpapír-vétel és eladás Magyarországon – BÉT piac
Elektronikusan adott megbízás díja
Személyesen adott megbízás díja
Tranzakciós díj

Ingyenes
Visszavonásig ingyenes
0,50 % a mennyiségből, min.
2 000,- HUF

II.
Rész
A pénzügyi eszközökkel kötött nem névtelen ügyletek díjai
Az összes, e részben található díjak csak az előre ismert felek közötti tranzakció
elszámolásra vonatkoznak. Amennyiben az ügyfél az üzletfél megkeresése
szolgáltatást is szeretné igénybe venni, a díj egyedileg kerül kiszámításra.
(H) A Centrální depozitář cenných papírů, a.s.-nél (Központi Értéktár, tovább csak
mint „CDCP”) elszámolt tranzakciók
Értékpapír átvezetés pénzbeli elszámolással
Értékpapír átvezetés pénzbeli elszámolás
nélkül
Azonos tulajdonos, más befektetési
szolgáltató számlájáról való átvezetés (XF)
Azonos tulajdonos, más befektetési

0,10% a mennyiségből,
Min. 660,- CZK / max.
5.000,- CZK
660,- CZK
200,- CZK
450,- CZK

szolgáltató számlájára való átvezetés (XF)
(I) Közvetlen tranzakciók az RM-Systém, česká burza cenných papírů, a.s.
tőzsdén
0,10% a mennyiségből, min.
Közvetlen tranzakció pénzbeli elszámolássál
250 CZK / max 5 000 CZK
Közvetlen tranzakció pénzbeli elszámolás
0,10% a mennyiségből, min.
nélkül
250 CZK / max 5 000 CZK
(J) Külföldi pénzügyi eszközök átvezetése két különböző nyilvántartás között
Átvezetés ClearStream által
200,- CZK
Átvezetés más elszámolási rendszer által
200,- CZK
(K) A Fio által kezelt pénzügyi eszközök (PE) átvezetése
A cseh tőzsdéken kereskedett PE átvezetése
más számlára a Fio banka, a.s.
100,- CZK
nyilvántartásában.
Az USA-ban kereskedett PE átvezetése más Fio
14,50 USD/ISIN/ügyfél
ügyfél számlájára
A XETRA-n kereskedett PE átvezetése más Fio
14,50 EUR/ISIN/ügyfél
ügyfél számlájára
A GPW-n kereskedett PE átvezetése más Fio
50,00 PLN/ISIN/ügyfél
ügyfél számlájára
Az USA-ban kereskedett PE átvezetése más
25,00 USD/ISIN
kereskedőhöz
A XETRA-n kereskedett PE átvezetése más
25,00 EUR/ISIN
kereskedőhöz

III. Rész
Kiegészítő szolgáltatások
(L) Számlanyitás közvetítése
Ügyfél regisztrálása a CDCP-ben

ingyenes

Vagyonszámla nyitása a CDCP-ben

ingyenes

Új számla nyitása az RMS tőzsdén

ingyenes

(M) Pénzügyi eszközök vagyonszámlájának vezetése
Az ügyfél saját számláján lévő PE a CDCP-ben
A közös számlán lévő jegyzett PE a CDCP-ben
A közös számlán lévő nem jegyzett PE a
CDCP-ben
Az ügyfél saját számláján lévő PE az RMS
egyéni nyilvántartásában
Az ügyfél saját számláján lévő PE az USA
kereskedésre
Az ügyfél saját számláján lévő PE a futures
kereskedésre
Az ügyfél saját számláján lévő PE a DB XETRA
kereskedésre
Az ügyfél saját számláján lévő PE a GPW

Az adott fél díja
(lásd: Az árlista melléklete)
ingyenes
N x 0,04% p.a.*
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
N x 0,05% p.a.**

tőzsdén való kereskedésre
min. 3 PLN / hónap
Az ügyfél saját számláján lévő PE a BÉT
ingyenes
piacon való kereskedésre
* „N ” a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok névértékét képezi, melyek az adott
kereskedési számlán vannak nyilvántartva. A díj kiszámítása a nap végén történik, a
díj a hónap végén kerül felszámításra.
** „N“ az adott PE teljes piaci értékét képezi az adott kereskedési nap végén, melyek
az adott kereskedési számlán vannak nyilvántartva. A díj kiszámítása a nap végén
történik, a díj a hónap végén kerül felszámításra.
Magyarázó megjegyzések:
Közös számla alatt olyan számla értendő mely a Fio banka, a.s. nyilvántartásában
van.
(N) Díjak a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Központi Értéktár) egyéb
szolgáltatásaiért
Kivonat a Fio részére vezetett vagyonszámláról
36,- CZK ÁFA-val
Kivonat a Fio részére vezetett számláról
48,- CZK ÁFA-val
Kivonat a számlanyilvántartásból
60,- CZK ÁFA-val
Számlakivonat a nem besorolt nyilvántartásból
60,- CZK ÁFA-val
Kivonat a részesedők/örökösök listájából
60,- CZK ÁFA-val
Kivonat a zálogjog-nyilvántartásból
60,- CZK ÁFA-val
Kivonat az értékpapírhoz kapcsolódó
rendelkezési jog
60,- CZK ÁFA-val
felfüggesztésének nyilvántartásából
Személyes azonosító megállapítása
60,- CZK ÁFA-val
Teljes
számlaátvezetés
a
nem
besorolt
Ingyenes
nyilvántartásból
A személy adatainak változása
ingyenes
A kereskedési számlaszám bejegyzése mint
bankszámlaszám a hozam kifizetésére a Fio
ingyenes
banka, a. s., pobočka zahraničnej banky alá
besorolt számlához
Bankszámlaszám bejegyzése/változtatása a
1 200 CZK ÁFA-val
hozam kifizetésre a nembesorolt
nyilvántartásban lévő számlához
Részesedők/örökösök nyilvántartásának
120,- CZK / ISIN ÁFA-val
létrehozása/ változása / megszüntetése
Zálogjog bejegyzése és kezelése
120,- CZK / ISIN ÁFA-val
Az értékpapírhoz kapcsolódó rendelkezési jog
120,- CZK / ISIN ÁFA-val
felfüggesztésének bejegyzése és kezelése
Hagyatéki eljárás, ajándekozás vagy részvényátvezetés egyazon ügyfél számláján a Fio banka,
290,- CZK / ISIN
a.s.,
pobočka
zahraničnej
banky
nyilvántartásában
Pénzügyi eszközök egyoldalú átvezetése más
290,- CZK / ISIN
ügyfél számlájára
Zálogjog érvényesítése
490,- CZK / ISIN

(O) Pénzszolgáltatások
Az osztalék beszedése és jóváírása azon
befektetési eszközök esetében, melyek a Fio
banka, a.s. nyilvántartásában vannak

0,20% a jóváírt osztalékból

Figyelmeztetés:
Készpénz műveletek és készpénznélküli tranzakciók bármely a Fio banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky átlal vezett számlán az aktuális pénzügi müveletekre és
szolgáltatásokra vonatkozó árlista alapján vannak felszámítva. Ezen árlista
kihirdetésének napján a következők érvényesek:

Készpénz felvétel EUR-ban
Készpénz felvétel USD-ben vagy CZK-ban
Megbízás adás
Utalás
HUF-ban
Magyaroszágon
vezetett
bankszámlára
Utalás EUR-ban az Európai Gazdasági Térségen
belül
Nemzetközi átulás
- BEN illetve SHA költségviseléssel
- OUR költségviselésse

ingyenes
0,5% a felvett összegből,
min. 3 EUR, max. 10 EUR
1 EUR
ingyenes
ingyenes
8 EUR
20 EUR

(P) Tanácsadás
15 perc ingyenesen, ezt
Szokványos tanácsadás a pénzügyi eszközök
követően
terén (naponta)
12 EUR ÁFA-val minden
megkezdett 15 perc
(Q) Adat- és információ-szolgáltatás
Nemprofesszionális
Professzionális
felhasználó
felhasználó
BCPP
ingyenes
24 EUR ÁFA-val
RMS
ingyenes
ingyenes
USA
ingyenes / 6 USD ÁFA-val
205 USD ÁFA-val
DB XETRA
ingyenes / 18 EUR ÁFA-val
84 EUR ÁFA-val
GPW
ingyenes / 18 PLN ÁFA-val
180 PLN ÁFA-val
Futures
ingyenes / 84 USD ÁFA-val
84 USD ÁFA-val
A feljebb feltüntetett díjak havi díjak és a tárgy hónap utolsó napján kerülnek
felszámításra.
A nemprofesszionális ügyfelek esetében felszámításra kerül a díj, ha:
- az adott időszakon belül használta a szolgáltatást, vagyis megrendelte az online adatok szolgáltatását és legalább egyszer bármilyen on-line adatot
megtekintett
- az adott időszakon belül nem hajtott végre semmilyen tranzakciót bármilyen
befektetési eszközzel

On-line adatszolgáltatás:

A professzionális és nemprofesszionális felhasználó meghatározása az egyes
piacok on-line adatszolgáltatási szerződéseiben található.
Fundamentális adatok szolgáltatása
ingyenes
Előfizetői
díj
a
Streamer
applikáció
30 EUR ÁFA-val
használatáért / hónap*
SMS híradás (kb. 5 üzenet naponta) **
8 EUR ÁFA-val
SMS értesítés a teljesült megbízásról vagy az
0,10 EUR / SMS ÁFA-val
árfolyamtörésről***
E-mail figyelmeztető a megbízás teljesüléséről
ingyenes
vagy az árfolyam mozgásáról
* A díj a regisztráció utáni következő hónap elején kerül felszámításra.
** Az üzenetek álltalában az indexek értékét és a fontos értékpapírok árfolyamát
tartalmazza, illetve aktuális befektetési ajánlásokat. Az üzenetek cseh nyelven
érhetők el.
*** A díj kumulatív módom kerül felszámításra az összes elküldött üzenet után az
adott hónap végén
(R) Adminisztrációs szolgáltatások árlistája
Az ügyfélszolgálati munkatárs személyre
szabott munkája*
Szaktudású munkatárs munkája *
Számlakivonat

4,50 EUR / megkezdett 15
perc ÁFA-val
13,50 EUR / megkezdett 15
perc ÁFA-val
ingyenes

Számlakivonat postai kézbesítése
2,20 EUR ÁFA-val
Információ szolgáltatás ** elektronikus formában,
ingyenes
vagy a weboldalon keresztül
Információ kézbesítése ** nyomtatott
2,20 EUR ÁFA-val
dokumentum formájában
Meghatalmazás előállítása a Közgyűlésen való
részvételhez a Fio banka, a.s.
13,50 EUR / ÁFA-val
nyilvántartásában lévő értékpapírok után
A külföldi részvények osztalékadó díjszabásáról 13,50 EUR / kibocsátás ÁFAés nagyságáról szóló igazolás
val
* Amennyiben az Ügyfél olyan szolgáltatást igényel, amely nincs feltüntetve egyik
árlistában sem, a szolgáltatás ára a megfelelő szakképzettséggel rendelkező
alkalmazott által szükségszerűen ráfordított idő alapján kerül kiszámításra. Ez nem
befolyásolja a harmadik felek díjainak felszámítása vonatkozó a jogot az Árlista
melléklete alapján.
** Olyan információkról van szó, amelyeket a Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky ügyfeleinek ún. tartós adathordozón szolgáltat/küld, a hatályos szlovák
Értékpapírtörvény (Zákon o cenných papieroch) alapján. Amennyiben az Ügyfél
beleegyezett, hogy az ilyen információkat elektronikus formában kapja, a Fio-broker
applikáción keresztül lesz róluk értesítve (illetve e-mailben, amennyiben az Ügyfél
kereskedési számlájához nem lett létesítve ilyen applikáció), valamint a Kereskedő
honlapján keresztül (az információk törvényben meghatározott köre esetében).
Amennyiben a Kereskedő saját elhatározásból nyomtatott formában küld
valamilyen információt abban az esetben is, ha az Ügyfél belegyezett, hogy
elektronikusan legyen az információkról értesítve, az ilyen nyomtatott információ
küldése térítésmentes.

IV. Rész
Szankciós díjak
Szankciós kamat a számla engedély nélküli
negatív egyenlegéért
Az ügylet felfüggesztése nem az ügyfél
hibájából*
Az ügylet felfüggesztése az ügyfél hibájából
eredően: **
• A BCPP-n szerzett pénzügyi eszközök eladása
során keletkezett felfüggesztés, mely azért
keletkezett, mert a másik fél nem szállította az
értékpapírokat az elszámolás rendes idején belül
•

Minden más esetben létrejött felfüggesztés

0,10% naponta a tartozás
összegéből
Szankciós díj nélkül

Szankciós díj nélkül
800 CZK + 1,00 %
a felfüggesztett
mennyiségből, összesen
azonban min. 1.000 CZK

* Vétlen felfüggesztés esetén az ügyfél részesül a CDCP által az üzletfélnek
felszámított szankciós díjból. E részesedés mértékét a CDCP érvényes szabályai
határozzák meg.
** Az ügyfél hibájából eredő felfüggesztésért felszámított szankciós díjon túl minden
esetben (tehát nullás díj esetén is) az felszámításra kerül a Centrální depozitář
cenných papírů a.s. szankciós díja is, annak érvényes árlistája alapján. Az ügyfél
költségeihez továbbá a Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky összes olyan
költsége is fel lesz számítva, amit az a vétkes felfüggesztés rendezésért kifizetett
(pl. az értékpapírok leszállításának biztosítása vagy a Centrální depozitář cenných
papírů, a.s. által szervezett póttranzakció kapcsán keletkezett költségek, valamint
az összes további kiadás).
Szankciós díjak olyan megbízás adásáért, melynek megvalósítása megsértené
a jogi előírásokat:
Minden olyan megbízásért, melynek megvalósítása megsértené a jogi
előírásokat, főleg azokat, amelyek a pénzügyi piac átláthatósága védelmével
függnek össze, a Kereskedő jogosult az ügyfélnek 350 EUR összegű szankciós
díjat felszámítani. Ezen felül a Kereskedő jogosult az ügyfélnek felszámítani
minden ilyen megbízásért 20 EUR–ot a Kereskedő alkalmazottjának minden
megkezdett 15 perc munkájáért, aki a megbízás törvénysértő jellegét megítélte.
Általános rendelkezések:
• Az Árlista azokat a díjakat tartalmazza, amelyek a Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky kereskedő bevételét képezik. Az ügyletekkel kapcsolatban
harmadik feleknek (pl. a piacszervezőnek, értéktárnak, stb.) fizetett díjak az Árlista
mellékletében vannak feltüntetve. Az Árlista melléklete az Árlista elválaszthatatlan
része. A tranzakcióért felszámított díj az Árlista alapján és esetleg az Árlista
melléklete alapján magállapított díjak összege.
• Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik elegendő pénzeszközzel abban a
pénznemben, amelyben a díj meg lett határozva, a Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky jogosult a díjat olyan más devizanemben felszámolni, amellyel az

Ügyfél a kereskedési számláján rendelkezik. Az átváltás a Szlovák Nemzeti Bank
elszámolás napján érvényes árfolyamán történik.
• A telefonon adott megbízásra a díj meghatározása céljából a továbbiakban úgy
tekintünk, mintha személyesen adott megbízásról lenne szó.
• Amennyiben ez a díj meghatározásánál nincs kifejezetten másként feltüntetve, a díj
a teljesült rész egészére vonatkozik, tekintet nélkül a részleges megvalósítások
számára.
• Amennyiben a Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky az Ügyféllel való
megegyezés alapján olyan szolgáltatást nyújt, amely az Árlistában nincs feltüntetve,
a díj egyedi megállapítás szerint lesz felszámítva.
• Használt rövidítések magyarázata:
CDCP
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
BCPP
Burza cenných papírů Praha, a.s.
RMS
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
DB XETRA Deuche Börse AG – XETRA
GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
BÉT
Budapesti Értéktőzsde – Budapest Stock Exchange
PE
Pénzügyi eszközök
Figyelem! A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyletekkel vagy a befektetési
szolgáltatásokkal kapcsolatban az ügyfél számára egyéb kiadások is keletkezhetnek,
beleértve az adókat is, melyek nem a Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
közvetítésével vannak fizetve és nem is általa vannak megkövetelve.
Ezen Árlista 2015.5.19-én volt kihirdetve és 2015.6.18-ától visszavonásig érvényes és
érvénytelenít minden előző Árlistát.

