
Alapkezelő Név Kockázat Befektetési politika Devizanem Javasolt időtáv (év) Célpiac Likvidáció Reláció

Diófa Takarék Rövid Kötvény Alap 2 Rövid kötvény HUF 1 - T+1 kevésbé költséges

Generali Generali Rövid Kötvény Alap 2 Rövid kötvény HUF 1 - T+2 költségesebb �

Alapkezelő Név Kockázat Befektetési politika Devizanem Javasolt időtáv (év) Célpiac Likvidáció Reláció

Aegon Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap 3 Hosszú kötvény HUF 1 - T+2 költségesebb �
Generali Generali Hazai Kötvény Alap 3 Hosszú kötvény HUF 1 - T+2 kevésbé költséges

Alapkezelő Név Kockázat Befektetési politika Devizanem Javasolt időtáv (év) Célpiac Likvidáció Reláció

Aegon Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap "A" 3 Abszolút hozamú HUF 2 - T+2 kevésbé költséges

Generali Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja 3 Abszolút hozamú HUF 2 - T+2 költségesebb �

Költség/év* (HUF)

Költségkalkuláció paraméterek

Alkalmazott költségkalkulátor

A Bank a 2017/565 bizottsági rendelet 54. cikk (9) bekezdésében foglaltak alapján az általa értékesített pénzügyi eszközök közül az alábbi táblázatban megjelenített egyenértékű pénzügyi eszközöket azonosította.

Készült: 2021. október 01.

27,300                      

Költség/év* (HUF)

42,000                      

47,600                      

Költség/év* (HUF)

15,600                      

29,800                      

Költség/év* (HUF)

34,200                      

Pénzügyi eszközök befektetési időtartama:  1 év

A megjelenített költség azt mutatja meg, hogy a kiválasztott pénzügyi eszközökbe 1 millió forint értékű befektetés esetén az összes költség levonását követően elért hozam - azaz a befektetési terméken elérhető potenciális 

nyereség - mennyivel volna magasabb, ha semmilyen költség nem merülne fel. A számítás tájékoztató jellegű, egységesen  egyéves befektetési időtartamot vesz alapul, továbbá olyan becslésre támaszkodik, amely során a 

Bank a kalkuláció időpontjában ismert, esetlegesen fizetendő legmagasabb költségeket és díjakat veszi figyelembe. A költségek bemutatása az adókat nem tartalmazza, kizárólag a befektetésre szánt termékekkel összefüggő - 

közvetlen és közvetett - költségeket számszerűsíti. Jelen költségbemutatás tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag azért készült, hogy a felmerülő költségek ismeretében és 

ezeket mérlegelve a tervezett befektetéseket illetõen megalapozott döntéseket lehessen hozni.

Kérjük, hogy a pénzügyi eszközök költségeinek ellenőrzéséhez alkalmazza weboldali költségkalkulátorainkat!

Előzetes költségkalkulátor: https://takarekbank.hu/maganszemelyek/elozetes-koltsegkalkulator

Költség-haszon kalkulátor: https://takarekbank.hu/maganszemelyek/koltseg-haszon-kalkulator

Alkalmazott díjjegyzék kategória:  Belépő

Pénzügyi eszközökhöz tartozó számlatípus:  Normál számla

Pénzügyi eszközökbe történő befektetés értéke:  1,000,000 HUF

Pénzügyi eszközök értékesítési csatornája:  Fióki kiszolgálás


