Tájékoztató a kéthetes fedezett hitel fix kamatú tenderéről
A Magyar Nemzeti Bank „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételeinek” (a továbbiakban: Üzleti
Feltételek) V.C. részében szereplő fedezetthitel-tendert hirdet meg hetente az alábbiakban meghatározott
1
feltételekkel.
1.

A megkötött üzleteket az MNB értékpapír-fedezet elégtelensége esetén is teljesítheti. Ekkor a fedezetátértékelés nyomán az ügyfél a bankszámlavezetésre vonatkozó üzleti feltételekben meghatározottak szerint a
bankszámlájára beállított minimum egyenleget kap.

2.

Az ügyfél a tender napján az üzletről konfirmációt kap SWIFT-en vagy faxon.

3.

Az ügyfélnek előtörlesztésre nincs lehetősége.

4.

Az ügyleteknél alkalmazott kamatok a tender ideje alatt rögzítettek; ezeket az MNB a tender időszakát
megelőzően módosíthatja, amit közzétesz a honlapján, a Reuters NBHI és a Bloomberg NBH10 oldalán.

Ügylet neve

Fix kamatú, kéthetes fedezetthitel-tender

Meghirdetés/felhívás
időpontja, helye

Legkésőbb a tender napján 11 óráig a Reuters COLLATLOAN és a Bloomberg NBH7
oldalán

Meghirdetés/felhívás tartalma Tender időpontja, a fix kamat mértéke, az elszámolás napja és a lejárat napja

1

Ügyfélkör

Közvetlen VIBER- vagy BKR tagsággal, és KELER értékpapírszámlával rendelkező
belföldi (tartalékköteles) hitelintézetek

Kezdeményező

MNB

Üzletidő / ajánlatok fogadási
ideje

A tender napján 15:00 és 15:30 között

Ajánlatok formai kellékei,
tartalma

Reuters Dealing-en vagy faxon (fax esetén az Üzleti Feltételek 2. sz. melléklete
szerinti tender-ajánlati lapot kell használni) az Általános feltételek 7. pontja
alapján

Beadható ajánlatok száma
ajánlattevőnként

1

Ajánlati korlát

Ajánlatonként legalább 100 millió Ft, 10 millió Ft egész számú többszöröseként

Módosítási lehetőség

A fogadási időn belül beérkező módosított ajánlatok közül a legutoljára beérkező
ajánlat vesz részt a feldolgozásban.

Elfogadási lépésköz

1 millió Ft

Eredményhirdetés időpontja,
helye,

A tender napján 15:45 óráig, a Reuters COLLATLOAN és a Bloomberg NBH7 oldalán

tartalma

- a tender meghirdetett jellemzői

Az első meghirdetés 2008. október 21-én volt.

- az elfogadott ajánlatok száma és összege
Pénzügyi teljesítés /
elszámolás napja

T (az üzletkötés napja)

Az itt nem szabályozott kérdésekben „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei”
alkalmazandók.
Budapest, 2015. szeptember 23.
MAGYAR NEMZETI BANK
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