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Tárgy: Érvényes LEI kód szükségessége az
EMIR hatálya alá tartozó derivatív ügyletekhez

Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy az EMIR (European Market Infrastructure Regulation)
előírásai alapján 2017. november 1-től az EMIR hatálya alá tartozó derivatív ügylet kizárólag érvényes
LEI kód megléte esetén köthető.
Korábban tájékoztattuk már Önöket, hogy a K&H Bank Zrt.-vel kötött LEI Meghatalmazás kizárólag a LEI kód
megigénylésére vonatkozott. A LEI kód karbantartásáért, éves felülvizsgálatáért és kötelező megújításáért az
Önök cége a felelős.
Kérjük, hogy amennyiben továbbra is derivatív ügyletet kívánnak kötni, mihamarabb végezzék el a LEI
kód megújítását, amennyiben eddig még nem tették meg és a LEI kód megújításáról tájékoztassák a
Kapcsolattartójukat.
A LEI kódot az alábbi szolgáltatóknál tudnak megújítani:


angol nyelven a következő szolgáltatóknál: http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf,



a bank honlapján az angol nyelvű London Stock Exchange-en keresztüli LEI megújításról talál leírást:
http://www.lseg.com/LEI



magyar nyelven a KELER Zrt.-nél: https://www.keler.hu/Szolgáltatások/Kódkiadás/LEI%20kód/

A LEI kód évenkénti megújításának díja van, ami szolgáltatónként eltérő lehet, erről célszerű előzetesen
tájékozódni az adott szolgáltató honlapján.
Ahhoz, hogy a K&H Bank Zrt. segítségével igényelt LEI kódjukat meg tudják újítani, a LEI kódot először a
nevükre kell venni, melynek folyamata a következő:
Regisztráció, LEI kód ügyfélhez rendelése:
1. Lépjen be az UnaVista oldalára: http://www2.londonstockexchangegroup.com/register-for-lei
2. Az e-mail mezőben adja meg azt az e-mailt, ahova a LEI kóddal kapcsolatos leveleket kapni szeretné,
a Password mezőbe pedig egy tetszőleges jelszót kell megadni, majd a Register gombra kell kattintani
3. A feljövő ablakban töltse ki a cégre vonatkozó adatokat (nem kell angolra fordítani semmit sem), majd
fogadja el az Általános szerződési feltételeket a Terms and Conditions of Use négyzet bepipálásával
4. A LSE-től kap majd egy emailt a megadott e-mail címére egy új jelszóval (betűk és számok), ezzel
lépjen be a rendszerbe! Ezután ismét meg kell változtatni a jelszót.
5. Küldjön levelet a LSE-nek a iei@lseg.com címre, hogy regisztrált, az alábbi példa szerint:
„ Dear Sir/Madam, I would like to inform you, I have registered on your site with [e-mail cím, amin
beregisztrált] e-mail address. My company name is: [cégnév] Regards, [aláírás]”
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Ezt követően a London Stock Exchange módosítja a LEI kódhoz rendelt kontaktszemélyt az új regisztrált
felhasználóra, azaz hozzárendelik a LEI kódot az Önök regisztrált felhasználójához.
Amennyiben magukhoz rendelték a LEI kódot, úgy a fent említett szolgáltatóknál meg tudják újítani azt.
Lehetőségük van arra, hogy más szolgáltatót válasszanak a LEI kód megújítására, mint ahol a LEI kód
megigénylésre került.

Kérdés esetén a Kapcsolattartója vagy a Piaci Igazgatóság munkatársai szívesen állnak rendelkezésére.

Üdvözlettel:
K&H Bank Zrt.
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