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KID01 

Nyilatkozat kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-jétől Magyarországon is kötelezően alkalmazandó az Európai Bizottság „Lakossági 

befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumokról” szóló (1286/2014/EU) rendelete. A rendelet célja, hogy a MiFID (Markets in Financial 
Instruments Directive) szerint lakossági befektetőknek minősülő és a részükre kínált befektetési csomagtermékekre 
vonatkozó információk átláthatóságát javítsa, és ennek következtében fokozza a befektető-védelem jelenlegi szintjét. A 
rendelet értelmében az ilyen terméket értékesítő szolgáltatóknak, így az Erste Bank Hungary Zrt.-nek (továbbiakban: 
Erste Bank) is, ún. kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (Key Information Document – KID) kell ügyfelei 
rendelkezésére bocsátania, amely az egyes befektetési csomagtermékekkel kapcsolatos információk rövid 
összefoglalását tartalmazza. Az egyes befektetési csomagtermékek könnyebb összehasonlíthatósága érdekében a 
szolgáltatók egységes formában készítik el az előbb említett dokumentumo(ka)t. 
 
A KID dokumentumokat az Erste Bank az Önök kényelme, a dokumentumok bármikori visszakereshetősége és 
elérhetősége érdekében az Erste Bank honlapján is elérhetővé teszi. A KID dokumentumok az alábbi módon érhetőek 
el: 
 
A http://www.erstebank.hu elérési úton, a Business/Kis- és Középvállalatok/Treasury menüpont alatt a Jogi 
feltételek/PRIIPs/Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID) alatt tekintheti meg. 
 
Kérjük, hogy az alábbiak szerint nyilatkozzon arról, hogy elfogadja a KID dokumentumok honlapon való rendelkezésre 
bocsátását: 
 
Alulírott ..................................................................... ,mint a  ...............................................................................................  
(székhely: ................................................................................................ , cégjegyzékszám: .............................................. , 
továbbiakban: Társaság) nevében eljáró Nyilatkozattevő jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy 
 
Az Erste Bank által rendelkezésre bocsátott KID dokumentumokat - mivel rendelkezünk rendszeres Internet 
hozzáféréssel - az Erste Bank honlapján kívánjuk elérni. 
 
A Társaság e-mail címe, amelyre a KID dokumentumokkal kapcsolatos értesítő üzenet megküldését kérjük: 
 
 ............................................................... @ .........................................  
 
Amennyiben a KID dokumentumokat nem a honlapon keresztül kívánják elérni, és erre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre Önöktől a jelen nyilatkozat, úgy a Bank térítésmentesen, külön nyilatkozat nélkül, nyomtatott formában 
küldi meg Önöknek a KID dokumentumokat. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a fenti, honlapon történő KID elérésre irányuló nyilatkozat aláírása ellenére Önöknek továbbra is 
lehetőségük van arra - akár egy bizonyos ügylet megkötése előtt is -, hogy a KID dokumentum nyomtatott formában 
történő rendelkezésre bocsátásról esetileg nyilatkozzanak az Erste Bank felé. Ebben az esetben az Erste Bank a KID 
dokumentumot nyomtatott formában, térítésmentesen a rendelkezésére bocsájtja.  
 
Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt elektronikus tájékoztatási mód helyett nyomtatott formában kéri a KID 
dokumentumokat, akkor erre vonatkozó igényét jelezze a Pénz- és Tőkepiaci üzletkötőjének vagy tanácsadójának. 
 
 
Kelt  ........................................... , 20 ...........................  
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
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