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Részvételi szabályzat 

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe által szervezett 

Értékpapírszámla nyitási akció 

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Fióktelep) az Értékpapírszámla nyitási Akció  

(a továbbiakban: Akció) részvételi feltételeit az alábbiak szerint határozza meg. 

 

1. Akció leírása 

A Fióktelep az Akció időtartama alatt az alábbiakban meghatározottak szerinti mértékben és feltételek mellett 

kereskedési díjkedvezményben részesíti, az akció időtartama alatt új értékpapírszámlát nyitó Ügyfeleit.  

 

2. Részletes feltételek 

 

2.1. Az Akció időtartama 

Az Akció 2021. április 17. napjától 2022. április 17. napjáig, vagy visszavonásig tart. 

 

2.2. Az Akcióban részvételre jogosult 

Az a természetes, vagy jogi személy, aki az Akció kezdetét megelőző 6 hónapban a Fióktelepnél 

értékpapírszámla vezetésére vonatkozó szerződéssel nem rendelkezett, és az Akció időtartama alatt, az Akció 

kezdő napjának 00:00 órája és záró napjának 24:00 órája között, a https://kbcequitas.hu/eloregisztracio oldalon, 

adatai hiánytalan megadásával elvégzi az Előregisztrációs folyamatot, amelynek során aktiválja a jelen 

Részvételi szabályzat 2.3.1 pontjában meghatározott promóciós kódot.  

 

 

2.3. Az Akcióban történő részvétel feltételei 

Az Akcióban résztvevő személyek számára a Fióktelep, a 2.3.1 pontban meghatározottak szerinti időtartam 

alatt felhasználható, HUF-ban meghatározott kereskedési díjkedvezményt biztosít. 

 

A díjkedvezmény felhasználható, prompt és határidős tőzsdei ügyletekre, valamint nyílt végű befektetési alapok 

vásárlására Normál, NYESZ és valamennyi TBSZ számlán. A díjkedvezmény kizárólag az ügyfél/bróker által 

kezdeményezett megbízások jutalékának fedezésére használható fel. 

 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, át nem ruházható, és a fel nem használt kedvezmények a lejárati idő 

után elvesznek. A jutalék-kedvezmény annak keretéig és lejárati határidejéig a fenti feltételek szerint korlátlan 

számú tranzakcióra használható fel.  

A díjkedvezmény felhasználásával kapcsolatban részletes tájékoztatást az alábbi linken találhat: 

https://kbcequitas.hu/ugyfeltamogatas/tudastar?fm=1&fs=17&fq=95#FaqQuestion95 Az Akción kívül a 

Fióktelep által alkalmazott díjakról az alábbi linken található Kondíciós Listában részletes tájékoztatást talál: 

https://kbcequitas.hu/ugyfeltamogatas/dokumentumok?dm=9&ds=10 

 

2.3.1. Részletes részvételi feltételek 

Az akcióban történő részvétel feltétele, hogy a https:// kbcequitas.hu/eloregisztracio oldalon elvégezze a 

regisztrációt, amelynek során megadja a START20000 promóciós kódot. 

Ezt követően a Fióktelepnél értékpapírszámlát szükséges nyitnia.  

Az értékpapírszámla nyitására vonatkozó Alapmegállapodás aláírását követően a Fióktelep 20.000 Ft 

kereskedési-díjkedvezményt ír jóvá az Ügyfél számláján, amelyet a jóváírástól számított 60 napon belül tud 

felhasználni. 

https://kbcequitas.hu/eloregisztracio
https://kbcequitas.hu/ugyfeltamogatas/tudastar?fm=1&fs=17&fq=95#FaqQuestion95
https://tozsde.kbcequitas.hu/eloregisztracio
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3. Záró rendelkezések 

Az Akció lebonyolítása a jelen Részvételi feltételek szerint történik. A Fióktelep kifejezetten fenntartja a jogot, 

hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, vagy az Akciót visszavonja. 

A Részvételi feltételek a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével kerültek kialakításra. 

Amennyiben a Részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Az Akcióban résztvevők kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi feltételek rendelkezéseit, kivéve amennyiben 

a Fióktelep számára írásban jelzik, hogy nem kívánnak részt venni az Akcióban. 

A Fióktelep fenntartja magának a jogot egyes Résztvevők kizárására, amennyiben tisztességtelen eljárást 

tapasztal. 

 

Budapest, 2021. április 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


