LEI azonosító igénylése az EQUILOR-nál
2014. február 5-től

Tisztelt Ügyfelünk!
Az EMIR rendelettel kapcsolatos korábbi tájékoztatásainkhoz kapcsolódóan tájékoztatjuk, hogy az EQUILOR Zrt.
a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-vel együttműködve lehetőséget biztosít az EMIR rendelet hatálya alá
tartozó ügyfeleinek – ide nem értve a pénzügyi szerződő feleket, financial counterparty – FC - az EMIR
jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ún. Legal Entity Identifier azonosító igénylésére, elősegítve
ezzel az ügyfelek EMIR által támasztott követelményeknek határidőben történő megfelelését.
1
Fontos, hogy a LEI azonosítót kizárólag az EMIR hatálya alá tartozó személyeknek (ebbe a körbe
jellemzően a természetes személyek nem tartoznak bele) szükséges igényelniük, így az elektronikus
megbízás is csak ezen ügyfelek esetében érhető el.
1.

Mit nyújt az EQUILOR a szolgáltatást igénylő ügyfeleinek?

Az EQUILOR informatikai rendszerein keresztül haladéktalanul továbbítja az ügyfél LEI azonosító igénylésére és
fenntartására vonatkozó megbízását a Keler Zrt.-n keresztül a WM Datenservice (LEI azonosító kibocsátó
szervezet) felé.
Az Ügyfél által megadott adatok megfelelősége esetén a WM Datenservice az egyedi igénylésnél jóval
gyorsabban, várhatóan 3-4 munkanapon belül kibocsátja az ügyfél (pre) LEI azonosítóját, ami azért fontos, mert
jogszabály alapján a 2014. február 12. napján nyitott pozíciókkal rendelkező személyeknek 2014. február
13-tól, a LEI azonosító igénybevételével szükséges jelenteniük derivatív ügyleteiket az adattárházak felé.
Az EQUILOR megbízás alapján közreműködik a LEI azonosító fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
2.

Milyen költséggel jár a LEI azonosító igénylése az EQUILOR közreműködésével?
Díj megnevezése

Összege (EUR) + Áfa

LEI Igénylési díj

100,-

LEI igénylés adminisztrációs díja

25,-

Jellege
A díjat egyszer
megfizetni.

az

igénylés

során

kell

A fenti díjak megfizetéséről az EQUILOR számlát bocsát ki az Ügyfél számára.
3.

Milyen költséggel jár a LEI azonosító fenntartása az EQUILOR közreműködésével?
Összege (EUR) + Áfa

Jellege

LEI fenntartási díj

Díj megnevezése

100,-

LEI fenntartás adminisztrációs díja

20,-

A díjat évente kell megfizetni, először a LEI
azonosító igénylést követő 1. év elteltével. A díj
megfizetésének elmulasztása a LEI azonosító
felfüggesztésével jár.

A fenti díjak megfizetéséről az EQUILOR számlát bocsát ki az Ügyfél számára.
4.

Hogy adhatok megbízást az EQUILOR-nak a LEI azonosító igénylésére és fenntartására?

A) A megbízás megadásának legegyszerűbb és leggyorsabb módja, ha Ön az EQUILOR DIRECT rendszer
’’Megbízások’’ menüjének ’’Adatmódosítási ügyfél megbízás’’ megbízását alkalmazza.

•

1

http://www.equilor.hu/downloads/EQUILOR_EMIR_Reszletes_tajekoztato.pdf
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B)

Ezt követően kattintson az Adatmódosítási ügyfélmegbízásra, a megnyíló formanyomtatványt gördítse le
’’II. LEI azonosító igénylés’’ pontig, ahol a jelölőnézetre való kattintás után megjelenik a LEI azonosító
igénylési megbízás.

C) Ezt követően ellenőrizze az előre megadott adatokat, szükség szerint javítsa, módosítsa ezeket, és adja
meg a LEI azonosító igényléshez szükséges további adatokat (Pl. szektor besorolás, cégnyilvántartást
végző illetékes szerv megnevezése). Kérjük, hogy a kitöltés során figyelmesen olvassa el a Megbízás
feltételeit!
D) A nyomtatvány kitöltését, adatok ellenőrzését követően igényeljen hitelesítő jelszót, amelyet SMS-ben
továbbítunk.
E) A hitelesítő jelszóval írja alá és küldje el a megbízást.
5.

Hogy ellenőrizhetem a megbízás státuszát?

Megbízásának státuszát az EQUILOR DIRECT rendszer ’’Megbízások’’ menüjének ’’Elküldött megbízások’’
almenüjében ellenőrizheti.

A LEI azonosító kibocsátásáról Társaságunk az ügyfél- és értékpapírszámla szerződésben jelezett módon
értesíti. Az EQUILOR DIRECT rendszerben Postafiókkal rendelkező ügyfelek részére az értesítés ’’Postafiók’’
menü ’’Tájékoztató jellegű üzenetek’’ almenüjébe kerül megküldésre.

Az EMIR-rel kapcsolatos további FONTOS információk honlapunkon alábbi linken érhetők el:
•
http://www.equilor.hu/kozzetetelek.php
•
http://www.equilor.hu/downloads/EQUILOR_EMIR_Reszletes_tajekoztato.pdf
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