Kiegészítés a Díjtételekhez – Nemzetközi Kötvények bizományosi kereskedése tekintetében*
A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe
(székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély
Cg. 01-17-00056) befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó
Üzletszabályzatának melléklete
Hatályos 2013. december 4.-től
*Ezen kiegészítés a MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS EGYES TŐZSDEI ÉS TŐZSDÉN KÍVÜLI ÉRTÉKPAPÍR ÜGYLETEK VÉGREHAJTÁSÁRA
elnevezésű szerződés alapján nyújtott szolgáltatással (a továbbiakban: Szolgáltatás) érintett nemzetközi kötvényekkel kapcsolatos kiegészítő díjakat
és feltételeket tartalmazza. A jelen kiegészítésben nem szabályozott díjak és feltételek tekintetében a Díjtételek rendelkezései az irányadók.

1. A BANK ÜZLETI ÓRÁI
A Szolgáltatás tekintetében nemzetközi kötvény bizományosi ügyletre vonatkozó megbízást aznapi –továbbítással a kereskedési helyszín(ek)re üzleti órái alatt bankfiókban 15:00-ig
fogad el a Bank. Ezen határidő után megadott megbízások a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra és továbbításra.
A Bank üzleti órái lakossági ügyfeleknek: hétfő – péntek: 9:00-től 15:00-ig

2. EGYES BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA
A SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN ELÉRHETŐ NEMZETKÖZI KÖTVÉNYEK BIZOMÁNYOSI VÉTELE* ÉS ELADÁSA**

Megbízás össznévértéke (EUR, GBP, USD, CAD, CHF)
0-49 999
Ügyfélszegmens
Bankfiókban adott megbízás díja 1,2
Minimum díj 1,3
Megbízás minimum össznévértéke
TRANSZFER DÍJA
Belső transzfer
Más szolgáltatóhoz küldött transzfer díja
Más szolgáltatótól érkező transzfer díja***
Kizárt transzfer:
ÉRTÉKPAPÍR - SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ 4,5
Nemzetközi kötvények

Gold
2,00%
40,00

50 000 - 99 999
Normál

Gold

Normál

100 000Gold

2,50%
1,75%
1,75%
1,25%
40,00
40,00
40,00
40,00
A kötvény minimum kereskedhető névértéke

Normál
1,75%
40,00

Díjmentes
1,50% a termék devizanemében / össznévérték
1,50% a termék devizanemében/ össznévérték
A bank nem fogad be 2013 július 31.-e előtt vásárolt értékpapírt

0,25% / a névérték átlagegyenlege

* Nemzetközi kötvények vétele esetén a bizományosi vételi megbízás megadásának és a Bankkal szembeni hatálybalépésének feltétele, hogy a megbízás teljes
fedezete – a kapcsolódó díjakkal és egyéb költségekkel együtt – rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a Bank a megbízás megadásának napja és az adott
befektetési eszközre vonatkozó elszámolás napja között a fedezet összegét elkülöníti és befektetési pénzletétként zárolja, a befektetési szolgáltatási
tevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat, valamint a Számlavezetési és Befektetési Szolgáltatási Keretszerződés és az azt kiegészítő Megbízási
Keretszerződés Egyes tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapír ügyletek Végrehajtására feltételei szerint. A befektetési pénzletét az Ügyfél szabad
rendelkezésre alól kikerült pénzeszköznek minősül. A Befektetési pénzletétre a Bank kamatot fizethet, a Lakossági Kamat- és Díjfeltételekben foglaltak
függvényében.
** Nemzetközi kötvények eladása esetén a bizományosi eladási megbízás megadásának és a Bankkal szembeni hatálybalépésének feltétele, hogy a megbízás
teljes fedezete (az adott értékpapír) rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a Bank a megbízás megadásának napja és az adott befektetési eszközre vonatkozó
elszámolás napja között a fedezet össznévértékét az értékpapírszámlán megjelöli és további megbízást nem fogad be rá a befektetési szolgáltatási
tevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat, valamint a Számlavezetési és Befektetési Szolgáltatási Keretszerződés és az azt kiegészítő Megbízási
Keretszerződés Egyes tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapír ügyletek Végrehajtására feltételei szerint.
*** Más bankból érkező transzfer esetén, ha az ügyfél 5 munkanapon belül nem ad meg az adott értékpapírra vonatkozó bekerülési árat és bekerülési dátumot,
a Bank automatikusan 0 értéket tekint bekerülési árnak és a beérkezés napját bekerülési dátumnak.
1 A díjakat a Bank az adott értékpapír devizanemében számítja és terheli
2 A Bank fenntartja a jogot, hogy egyes esetekben a fent feltüntetett díjtól az ügyfélnek kedvező irányba eltérjen.
3 A minimum díj összege a megbízás össznévértékétől függetlenül mindig terhelésre kerül. Kedvezmény adására nincs lehetőség.
4 Az értékpapír számlavezetési díj terhelése negyedévente történik.
5 A szolgáltatás keretében elérhető nemzetközi kötvények értékpapír – számlavezetésí díja nem összevonható más termékekre vonatkozó értékpapír
számlavezetési díjjal, ezért külön kerül felszámításra a költségviselő számla devizanemében.
3. A BANK JELEN BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA JOGOSULT FIÓKJAI
1134 Budapest, Váci út 35. Tel.: (36-1) 288-2720 •
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