Nyilvános

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
27/2014. (XI. 11.) számú határozata
A Beva igazgatósága megvitatta a Díjfizetési szabályzattal kapcsolatos előterjesztést és az
alábbiak szerint határozott:
I.
A testület a 33/2013. (XII. 17.) számú határozattal döntött az ún. „egykulcsos” díjfizetés elvi
támogatásáról és ennek a döntésnek a végrehajtása céljából az igazgatóság a Díjfizetési
szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:
1. A Díjfizetési szabályzat 6.12 – 6.15 pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6.12 Az Alap az 5.3 - 5.7 pontokban írottak szerint tagonként megállapítja a tárgyévi
éves díj kiszámításához szükséges díjalap forintban kifejezett értékét.
6.13

Kiegészítő biztosítás esetén a 6.12 pontban írottak szerint meg kell határozni a
díjalap értékét, de abból az éves díj megállapításakor csak a befektetőnként a
hazai biztosítás által maximálisan fizethető kártalanítás összegét meg nem haladó
részek összesített értéke feletti rész vehető figyelembe.

6.14

A fentiek szerint tagonként meghatározott díjalap forintban kifejezett értéke és a
6.15 pontban írott díjkulcs szorzata adja az éves díj összegét.

6.15

Az éves díj meghatározásához szükséges díjkulcs értéke: 0,45 ‰ (nulla egész
negyvenöt század ezrelék).”

2. A Díjfizetési szabályzat fenti módosítása 2015. január 1. napjával lép hatályba.
II.
1. A Díjfizetési szabályzat 6.10 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.10 Az éves díj összegét a díjalap arányába kell meghatározni, figyelembe véve a
teljes díjalapból az egyes befektetők kártalanítási összeghatárát meg nem haladó
értékű pénz- és értékpapír-állományának összesített értékét [Tpt. 222. § (4)
bekezdés első mondata].”
2. A szabályzat 6.16 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.16 A 6.14 pont szerint meghatározott összegű éves díjat a tag kockázatossága alapján
az Alap hivatalból módosítja, és megállapítja a tag által fizetendő kockázatarányos
díjat. A kockázatosság figyelembe vétele legfeljebb ötven százalékkal
módosíthatja a 6.14 pont szerint meghatározott díjat.”
3. A Díjfizetési szabályzat fenti módosításai 2014. november 12. napjával lépnek hatályba.
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III.
A Díjfizetési szabályzat évi rendszeres felülvizsgálata keretében a testület megvizsgálta a
rendelkezésre álló letéti- és kockázatossági adatokat, és úgy határozott, hogy ezek alapján a
díjszámítás során alkalmazandó díjkulcs (0,45 ‰) változtatása nem indokolt.
Felelős:

ügyvezető igazgató

Határidő:

az I. pont tekintetében (a tagok tájékoztatása): 2014. november 30.
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