Termék csoport: BÉT ETF
Befektetésre szánt összeg: 1.000.000 HUF
Devizanem: HUF
Feltételezett tartási idő: 1 év
Az alábbi példában a sztenderd Díjjegyzékben meghirdetett költségtételeket alkalmaztuk.
Ezúton felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a felmerülő költségek mértékét befolyásolhatja a
befektetett összeg nagysága.
Költség típus

Költség

A befektetési szolgáltató
által nyújtott szolgáltatás költségei
Egyszeri költség
Folyamatos költség

Tranzakciós költség

Kiegészítő szolgáltatással
kapcsolatos költség
Eseti költség
Befektetési szolgáltatás
összes költsége

0 Ft
0 Ft
Vételi jutalék
0,2%, min. 199 Ft
2000 Ft
Eladási jutalék
0,2%, min. 199 Ft
2000 Ft
0 Ft
0 Ft
0,4%
4000 Ft

ETF-ek vásárlása esetén további, a termék kibocsátójánál
belefoglalt költségek jelentkezhetnek. Az ilyen pénzügyi
kiválasztott termék kockázatainak, beépített költségeinek,
működésének megismerése érdekében mindig tájékozódjon
eszköz KID dokumentumából. Az alábbi példa az iShares
(IE00B5BMR087) termék költségeit mutatja be.
Termék költség
Egyszeri költség
Folyamatos költség

jelentkező, az eszköz árába
eszközök vásárlása előtt a
tulajdonságainak és pontos
a vásárolni kívánt pénzügyi
Core S&P 500 UCITS ETF

0 Ft
Egyéb folyamatos költség
0,07%
700 Ft

Tranzakciós költség
Eseti költség

0 Ft
0 Ft

Összes termékkel
kapcsolatos költség

0,07%
700 Ft

Költségek hozamra gyakorolt hatása:

A mintakalkuláció által bemutatott példában a vételi és eladási tranzakcióknál felszámolt
költségek összesen 0,4 százalékkal, míg a termék költségei 0,07 százalékkal csökkentik a
befektetés hozamát.
Felhívjuk figyelmét, hogy a BÉTa piacon forintban elérhető ETF-ek esetében az árjegyző által
alkalmazott spread (legjobb vételi és eladói ár különbsége) is negatívan hathat a hozamra.
Folyamatos költséget (pl. számlavezetési díj, állományi díj) Társaságunk nem számít fel.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tranzakció értékének 0,2 százaléka nem éri el a 199
Ft-ot, a tranzakció költségeként 199 Ft minimum díj kerül felszámításra. Ebben az esetben a
költségek hozamra gyakorolt hatása eltérhet a fenti mintakalkulációtól.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hozamot a fenti mintakalkulációban feltüntetett költségek mellett
a különböző adóterhek - a számla típusától és az ügyfél adóilletékességétől függően
- esetlegesen tovább csökkenthetik.

