A LEI kód éves megújítása
A LEI kódokat évente meg kell újítani! Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja Önnek a LEI kód megújításának folyamatát. Minden évben 30 nappal a LEI
kód megújításának határidejét megelőzően a London Stock Exchange egy automatikus figyelmeztető levelet küld, melyben emlékezteti Önt a LEI kód
megújításának szükségességéről.
1. Kattintson a MY IEI Data mappa jobb
oldalán lévő „számra” hogy lássa a LEI
kódokat.

2. Amennyiben több LEI kódja is van válassza ki azt a kódot, amit meg kíván újítani. Csak azt a kódot kell kiválasztani, aminek megújítása esedékes (LEI
esemény – Érvényes, a kód megújítása nem történhet 30 napnál korábban a tényleges megújítási kötelezettséghez képest) vagy aminek lejárt a megújítási
határideje (LEI esemény – Kötelező éves megújítás vagy annak eltelte). Kattintson a“Select for Renewal” gombra.

3. Ezt követően a rendszer kéri, hogy mielőtt folytatja a LEI
kód megújítását fogadja el az „IEI kódra vonatkozó
általános szerződési feltétételeket”.
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4. Ezt követően ki tudja választani a “szerkesztés gombot”, mellyel kinyílik a LEI kód szerkesztési képernyő. Kérjük tekintse át a részletes adatokat és módosítsa azokat az
adatokat/információkat, amik változtak, majd kattintson a „Save„ gombra.

5. Amennyiben kész a megújítás elfogadására, válasza ki a“Annual Renewal Card Pymnt” gombot. Ezt követően tudja megadni a LEI kód ellenértékének kiegyenlítéséhez a
fizetési adatokat a „Payment Details” dobozban. Amennyiben a zöld színű „continue” gomb nem látszik kattintson és húzza szélesebbre a doboz sarkát, hogy megjelenjen.

6. Egy visszaigazoló e-mailt fog kapni arról, hogy a fizetés megtörtént és elfogadták. A LEI kód
éves megújítására vonatkozó igényét ellenőrzik és jóváhagyják.
Amikor a jóváhagyás befejeződött és a LEI kód éves megújítását elfogadták, kapni fog egy emailt, ami tartalmazza a LEI kód részleteit beleértve a következő megújítás dátumát, valamint
a számlát a LEI kód díjának kifizetéséről.
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