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I.  JUTALÉKOK 

PÉNZTÁRI MŰVELETEK 

 
Befizetés forintban forint számlára Jutalék Min. Max. 
20 millió forintig a befizetett összeg 0,04% 350,- Ft  
20 millió forint felett a befizetett összeg 0,08%   
Érme befizetés forint (100 darabtól) a befizetett összeg 2% 1.000,- Ft  
 
Befizetés valutában azonos devizanemben vezetett számlára Jutalék Min. Max. 
100.000,- euróig a befizetett összeg 0,4% 2,- EUR*  
100.000,- euró felett a befizetett összeg 0,5%   
 
Befizetés forintban/valutában eltérő devizanemben vezetett számlára 0,4%   
 
Kifizetés forint számláról** Jutalék Min. Max. 
forintban a kifizetett összeg 0,3% 400,- Ft  
prompt kifizetés esetén további*** 15.000,- Ft    
 
Kifizetés valutában, azonos devizanemben vezetett számláról** Jutalék Min. Max. 
értékhatártól függetlenül a kifizetett összeg 0,625% 3,- EUR*  
prompt kifizetés esetén további*** 10.000,- Ft    
 
Kifizetés forintban/valutában eltérő devizanemben vezetett számláról** 0,35%   
 
Címletváltás (forint, valuta) számlavezetett Ügyfél számára Jutalék Min. Max. 
Bankjegy 50 db felett a bankfiók készletének erejéig a beváltott összeg 2% 500,- Ft  
Érme 50 db felett (csak forint) a bankfiók készletének erejéig a beváltott összeg 2% 1.000,- Ft  
*vagy ennek megfelelő más valuta 
**Az 1 millió Ft feletti (vagy ennek megfelelő valuta) készpénzigényt telefonon, az 5 millió Ft-ot meghaladó 
készpénzfelvételt pedig faxon vagy levélben aláírással ellátva a felvételt megelőző munkanapon 11 óráig, továbbá a 20 
millió feletti, illetve 30.000 EUR feletti készpénzfelvételi igényt két banki munkanappal megelőzően kell az érintett Bankfiókban 
bejelenteni. Amennyiben a bejelentett készpénzfelvétel az ügyfél hibájából meghiúsul, úgy a felvétel díját a Bank 
felszámítja, mellyel az ügyfél számláját megterheli. 
***Amennyiben 1 millió Ft feletti (vagy ennek megfelelő valuta) készpénz felvételére előzetes bejelentés nélkül kerül sor, 
a Bank a Hirdetményben feltüntetett prompt felárat is felszámítja. 
 

FIZETÉSI FORGALOM 

Banki átutalások 
 

Bankon belüli átvezetések Jutalék Min. Max. Megjegyzés 
Saját forintszámlák között elektronikus átvezetés 0,1% 150,-Ft   
Saját forintszámlák között papíralapú átvezetés esetén 
az átvezetett összeg 

0,15% 500,-Ft  
 

Saját devizaszámlák közötti papíralapú átvezetés 
esetén az átvezetett összeg 

0,1% 3,- EUR  
 

Saját devizaszámlák közötti eletronikus átvezetés 
esetén az átvezetett összeg 

díjmentes   
 

Eltérő forint ügyfélszámlák között papíralapú 
átvezetés esetén az átvezetett összeg 

0,25% 500,- Ft  
 

Eltérő deviza ügyfélszámlák között papíralapú 
átvezetés esetén az átvezetett összeg 

0,25% 4,- EUR  
 

Eltérő forint ügyfélszámlák között elektronikus 
átvezetés esetén az átvezetett összeg 

díjmentes   
 

Eltérő deviza ügyfélszámlák között elektronikus 
átvezetés esetén az átvezetett összeg 

500,- Ft   
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Terhelések Jutalék Min. Max. Megjegyzés 

Devizaszámláról azonos devizanemben elektronikus 
úton történő terhelés esetén a terhelt összeg 

0,15% 5,- EUR 
  

Devizaszámláról azonos devizanemben papír alapon 
történő terhelés esetén a terhelt összeg 

0,25% 15,- EUR 
  

Számláról eltérő devizanemben történő papír alapú 
terhelés esetén a terhelt összeg 

0,25% 15,- EUR 
 deviza vétel/eladási 

árfolyamon 

Számláról eltérő devizanemben elektronikus úton 
történő terhelés esetén a terhelt összeg 

0,155% 5,- EUR 

 deviza vétel/eladási 
árfolyamon 

Számláról Forint GIRO-n keresztül elektronikus úton 
történő terhelés esetén a terhelt összeg 

0,155% 260,- Ft 
  

Számláról Forint GIRO-n keresztül papír alapon 
történő terhelés esetén a terhelt összeg 

0,25% és 300,- 
Ft/ terhelés 

500,- Ft 
  

Csoportos átutalási megbízás benyújtása esetén az 
átutalt összeg 

0,155% 100,- Ft 
  

Csoportos beszedési megbízás teljesítése esetén az 
átutalt összeg 

0,155% 50,- Ft 
  

Állandó átutalási megbízás nem a Banknál vezetett 
bankszámla javára teljesítése esetén az átutalt összeg 

0,155% 70,- Ft 
  

Állandó átutalási megbízás teljesítése a Banknál 
vezetett bankszámla javára 

díjmentes  
  

Állandó átutalási megbízás rögzítése, törlése  500,- Ft/tétel    
Beszedési megbízás/hatósági átutalási megbízás, 
végzés teljesítése 

1.000,- Ft/megbízás/részteljesítés 

Forintszámláról VIBER-en keresztül történő átutalás 
teljesítése esetén az átutalt összeg 

0,5% 10.000,- Ft 200.000,- Ft  

 
Külföldi bankköltség a tényleges bankköltség 

 
Jóváírások Jutalék Min. Max. Konverzió 

Devizában azonos devizanemben a jóváírt 
összeg 

0,05% 10 EUR 50 EUR  

Devizában eltérő devizanemben a jóváírt 
összeg 

0,05% 10 EUR 50 EUR 
deviza vétel/eladási 
árfolyamon 

Forint bankszámlára GIRO-n keresztül díjmentes    
Forint bankszámlára VIBER-en keresztül díjmentes    

 
Postai tételek 
Kifizetési utalvány az utalványozott összeg 0,10%, de min. 200,- Ft/tranzakció 
Készpénz átutalási megbízás 100,- Ft/tranzakció 

 
Tranzakciós díj 30,- Ft/tranzakció* 
 
*Jelen fejezetben meghatározott egyes teljesített pénzforgalmi műveletek után számítottan. 
 

II. EGYÉB KONDÍCIÓK 
 
Számlavezetési díj forint pénzforgalmi számlánként 3.000,- Ft/hó 
Számlafenntartási díj, amelynek teljes összege átutalásokra fordítható* 3.000,- Ft/hó 
Számlavezetési díj deviza pénzforgalmi számlánként 2.500,- Ft/hó 
Számlacsomag váltási díj 1.000,- Ft/alkalom 
Számlanyitásnál elhelyezendő minimum összeg díjmentes 
Első ügyvédi/végrehajtói/közjegyzői letéti számla vezetésének díja** 
További ügyvédi/végrehajtói/közjegyzői letéti számlák vezetésének díja** 

díjmentes 
500,- Ft/hó 
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Cégkivonat díja 5.000,- Ft/cég/alkalom 
Belföldi faxköltség oldalanként (kizárólag banki ügyben) 300,- Ft 
Külföldi faxköltség oldalanként (kizárólag banki ügyben) 1.500,- Ft 
Számlakivonat kiadásának díja díjmentes 
Kivonat másolat kiadásának díja 500,- Ft 
Kivonat postaköltségének díja küldeményenként számítottan 250,- Ft 
Kivonat tárolásának költsége díjmentes 
Fénymásolás költsége oldalanként (kizárólag banki ügyben) 200,- Ft 
Felhatalmazás benyújtása beszedési megbízásra ügyletenként 3.000,- Ft 
Bankinformáció kérésének díja ügyletenként számítottan 5.000,- Ft 
Könyvvizsgálati igazolás kiadásának díja ügyletenként számítottan 5.000,- Ft 
Egyenleg igazolás kiadásának díja igazolásonként számítottan 2.000,- Ft 
Egyéb az Ügyfél által kért igazolás kiadásának díja igazolásonként számítottan 2.500,- Ft 
Swift igazolás kiadásának díja utalásonként számítottan 2.000,- Ft 
Deviza utalásokkal kapcsolatos levelezések, reklamációk és sűrgösségi 
ügyintézések díja ügyletenként  

15,- EUR + a külföldi bank költsége 

Külön bankári levelezés díja ügyletenként számítottan 1.000,- Ft 
Fedezethiány miatti sorbaállítás díja (függetlenül a sorbaállítás okától) díjmentes 
Készpénz átvételi utalvány díja 875,- Ft/tömb 
Zsákos befizetés (a normál pénzbefizetési díjon felül)*** a befizetett összeg 0,1% 
Postacsekk rendelés A Bank ténylegesen felmerült költsége 
Postautalványon érkezett befizetés díja 100,- Ft/db + postai díj 
Internet Bank szolgáltatás díja díjmentes 
Home Bank szolgáltatás telepítésének díja 5.000,- Ft 
Home Bank szolgáltatás működtetésének díja 2.000,- Ft/hó 
Tartozásigazolás kiadásának díja igazolásonként 5.000,- Ft 
Felelős őrzés díja megszűnt bankszámlák pozitív egyenlege esetén 10.000,- Ft/hó 

Tolmácsolási díj**** 
a Bank ténylegesen felmerült költsége, 
max. 75.000,- Ft/ügyletenként 

Fordítási díj***** a Bank ténylegesen felmerült költsége 

Internet Bank azonosító és TAN-kód őrzési díj****** 500 Ft/hó/felhasználó 

*Amennyiben a Bank fedezet hiányában a számlefenntartási díjat részben vagy egészben nem tudja terhelni, abban az 
esetben a fedezethiány keletkezését követő 2. hónap végén a számlát a Bank a számlaszerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja és a számlát lezárhatja. 
**Ügyvédi letéti, végrehajtói ill. közjegyzői letéti számla abban az esetben nyitható, ha az Ügyfél a Banknál pénzforgalmi 
bankszámlával rendelkezik. 
***Zsákos befizetés csak zsákos befizetési szerződés kötése után lehetséges. 
****Amennyiben az Ügyfél igénye alapján külön tolmács alkalmazása szükséges. 
*****Amennyiben az Ügyfél igénye alapján külön fordítás készítése szükséges. 
******Internet Bank azonosító és TAN-kód őrzési díjat a Bank az Internet Bank jogosultság igénylés benyújtását követő 
hónap elsejétől számított 2 hónapig nem számít fel, ezen időtartamot követően az át nem vett Internet Bank azonosító és 
TAN-kód után 3 hónapon keresztül, havonta, felhasználónként Internet Bank azonosító és TAN-kód díjat számít fel, 
mely megfizetésének esedékessége minden megkezdett hónap első munkanapja, a megfizetés módja az Ügyfél banknál 
vezetett bankszámlájának terhelése. 
 
III. MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE 
 

Művelet 
Bankfiókban és 

Telefaxon 
Elektronikus úton Jóváírási nap 

Belső átvezetés forint 14 óráig 16 óráig tárgynapon 
Belső átvezetés devizában azonos 
devizanemben 

14 óráig 14 óráig 
tárgynapon 

Belföldi forint átutalási megbízás 14 óráig 16 óráig T+1 napon 
Forint átutalás devizaszámláról 14 óráig 14 óráig T+1 napon 
VIBER átutalás 14 óráig 14 óráig tárgynapon 
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Deviza átutalási megbízás konverzió nélkül 11 óráig 11 óráig T+1 napon 
Deviza átutalási megbízás konverzióval 11 óráig 11 óráig T+2 napon 
Betétlekötési megbízás nyitvatartási időben 15 óráig tárgynapon 
Bankon belüli forint állandó átutalási megbízás 
benyújtása /módosítása/megszüntetése 

14 óráig 14 óráig A megbízáson megadott 
teljesítési nap 

Bankon kívüli forint állandó átutalási megbízás 
benyújtása/módosítása/megszüntetése 

14 óráig 14 óráig A megbízáson megadott 
teljesítési nap + 1 nap 

Jóváírások 
Művelet Befogadási határidő Jóváírási nap 
Beérkező deviza jóváírások konverzió nélkül, minden devizanemben 15 óráig tárgynapon 

Beérkező EUR jóváírások forint számlára 15 óráig tárgynapon 
Belső átvezetés konverzióval forint számláról EUR számlára, és EUR 
számláról forint számlára 

15 óráig tárgynapon 

Belső átvezetés konverzióval EUR-tól eltérő devizanemben 11 óráig T+2 napon 
Beérkező deviza jóváírások konverzióval, 
EUR-tól eltérő devizanemben 

11 óráig T+2 napon 

Beérkező forint jóváírás deviza számlára 16 óráig tárgynapon 
Beérkező VIBER utalás 16 óráig tárgynapon 
Postautalványon érkezett befizetés eredeti értéknap 

Egyéb megbízások 

Művelet 
Bankfiókban és 

Telefaxon 
Elektronikus úton 

Beszedési megbízás (felhatalmazó levél, váltó, csekk stb.) 11 óráig 11 óráig 
Hatósági átutalási megbízás 11 óráig 11 óráig 
Átutalási végzés 11 óráig 11 óráig 
Felhatalmazás csoportos beszedésre / módosítás / megszüntetés 11 óráig 11 óráig 

A Bank az Ügyfél (Számlatulajdonos) javára érkező jóváírásokat a fizetési megbízáson feltüntetett bankszámlaszám, a hatósági 
átutalás és a hatósági átutalási végzés alapján történő átutalás esetén a bankszámlaszám és a Számlatulajdonos nevének ellenőrzése 
mellett végzi. Amennyiben az IBAN/GIRO bankszámlaszám és a Számlatulajdonos neve nem egyezik, de a jóváírás végrehajtható, a 
Bank a megbízáson szereplő IBAN/GIRO bankszámlaszámra teljesítheti a jóváírást vagy megkeresheti a kötelezett számlavezetőjét az 
adatok tisztázása céljából, illetve a megbízást visszaküldheti és a pénzösszeget visszautalhatja a kötelezett számlavezetőjének. Az 
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az ezekből fakadó károkért semmilyen felelősséget nem vállal, ideértve azon téves utalásokat is, 
melyek a Banknál vezetett bármely bankszámlára, de az Ügyfél rendelkezési jogától független számlaszámra történnének. 

Az átutalási megbízás benyújtásának, illetve teljesítésének napján az átutalandó összeg 105%-nak szükséges a 
Bankszámlán rendelkezésre állnia. Konverzió esetén a megfelelő fedezet ellenőrzése a megbízás beadásának 
időpontjában rendelkezésre álló árfolyamon (tárgynapot megelőző napi deviza árfolyamon) történik, mely a teljesítés 
időpontjában érvényes árfolyamtól eltérő lehet. Az adott megbízás teljesítésének fedezetét a Bank által történő könyvelés 
napján, tárgynapi teljesítéssel átvett megbízás esetén a befogadási határidő letelte előtt, határidős megbízás esetén pedig 
a megbízás terhelési napján történő feldolgozásának megkezdése előtt kell biztosítani. 
A fedezet késedelmes biztosítása esetén a Bank a megbízást nem teljesíti és a teljesítés elmaradásából eredő károkért a 
felelősségét kizárja. 
A Bank a megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet megléte esetén is kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a 
saját belső szabályzatainak és üzletpolitikájának, továbbá az Általános Üzletszabályzatának, Pénzforgalmi 
Üzletszabályzatának és az adott szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeknek maradéktalanul megfelelő 
megbízásokat fogadja el, illetve teljesíti. 

A Bank kizárólag belföldi forint átutalási megbízásokat fogad be jövőbeni, legfeljebb 30 nappal későbbi teljesítési dátumra. 

Fedezethiány esetén a Bank a jogszabály alapján kötelezően függőben tartandó megbízások kivételével a belföldi forint átutalási 
megbízásokat hét napig sorba állítja. A sorbaállítás lejáratáig fedezetlen megbízásokat a Bank visszautasítja. Egyéb átutalásoknál a 
Bank nem alkalmaz sorbaállítást. 

A Bank az adott napi feldolgozásra meghatározott befogadási határidők után benyújtott megbízásokat – ha az Ügyfél 
jövőbeni teljesítési dátumot nem jelöl meg – a soron következő banki munkanapon érkezettnek tekinti és ennek 
megfelelően dolgozza fel. 

Állandó átutalási megbízás első teljesítési napja legkorábban a benyújtást követő banki munkanap lehet. 
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A deviza átutalások teljesítésének várható időpontja az a nap, amelyen a kedvezményezett bankja a megbízás összegét 
várhatóan jóváírja. Ez az időpont a deviza átutalási megbízások esetén – valuta ünnepnapok figyelembevételével – a 
kedvezményezett bankjának nostro számláján várható jóváírás időpontja. 
Az átutalások várható jóváírásának idejéről a kedvezményezett Bankja ad információt. Nemzetközi Banki szokvány 
alapján a spot értéknap: (T+2 nap), nemzetközi bankszünnap esetén lehet a fentiektől eltérő nap. 

A Bank nap-, illetve hóvégi zárás esetén, valamint rendszer-karbantartási, biztonsági vagy egyéb okból, időről időre 
meghatározhat az általános megbízási befogadási határidőktől eltérő, speciális, eseti befogadási határidőket. Ezen 
változásokról a Bank az Ügyfelet előzetesen értesíti a Bank fiókjaiban és a honlapján kifüggesztett tájékoztató útján. 

A Bank által befogadott Bankon belüli megbízások esetén a megbízás nem módosítható és törölhető! 
A Bank nem vállal felelősséget a benyújtási határidő után érkezett törlési/módosítási igények teljesítéséért. 
Fiókban/faxon benyújtott megbízás törlési/módosítási igényt a Bank megkísérli teljesíteni, de a teljesítés sikertelensége 
esetére felelősségét kizárja (pl.: a törlési/módosítási megbízás az eredeti megbízás teljesítése után érkezik). 
A Bank rendszer-karbantartási, biztonsági vagy egyéb okból, időről időre meghatározhat olyan tranzakció típusokat, 
megbízás megadási csatornákat, illetve időszakokat, amikor a megbízások módosítása, visszavonása nem, vagy csak 
korlátozottan lehetséges. Ezen változásokról a Bank az Ügyfelet előzetesen értesíti a Bank fiókjaiban és a honlapján 
kifüggesztett tájékoztató útján. 

A Bank a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a felhatalmazó levélen az Ügyfél által megadott időpontig sorba állítja. A 
35 napot meghaladó sorbaállítási idővel befogadott felhatalmazó levelek sorbaállítási időtartama 2009. november 1. napját követően 
egységesen 35 napra módosult. A Bank a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alapján a sorbaállítás időtartama alatt 
részteljesítést teljesít. Amennyiben egy adott számlára egy adott jogosult javára több felhatalmazó levél kerül(t) beadásra, úgy a Bank 
a legutolsó keltezésűt tekinti irányadónak. 
 
IV. ALAP hitelezési díjak és jutalékok 
 
Amennyiben a hitelszerződésben a felek másként nem állapodnak meg: 

Kezelési költség/év a rendelkezésre bocsátott hitelösszeg után számítottan 1% 
Hitelbírálati díj az igényelt hitelösszeg alapján számítottan 0,5%* 
Hitelfedezeti érték megállapítási/felülvizsgálati díj ügylet kockázati 
jellegének függvényében 

min. 30.000,- Ft, max. 300.000,- Ft 

Fedezetként szolgáló értékpapírok, egyéb okmányok Banknál történő 
őrzésének díja 

10.000,- Ft/hó/őrzésbe vett értékpapír, 
okmány 

Folyósítási díj a folyósított kölcsön összege után számítottan 0,25% 
A hitelszerződésben meghatározott számlaforgalom időarányos nem 
teljesítése esetén az adott naptári negyedév első napján fennállt 
kölcsöntartozás (illetve fennálló garancia) összege után számítottan naptári 
negyedévenként a hitelszerződés fennállása alatt 

1% 

Előtörlesztési díj az előtörleszteni kívánt összeg után számítottan, 
amennyiben az előtörlesztés a kamatperiódus végén történik és az 
előtörlesztésről a bankot öt banki munkanappal korábban értesítik 
valamint az előtörleszteni kívánt összeg a törlesztésre szolgáló 
bankszámlán három banki munkanappal az előtörlesztés napját 
megelőzően elhelyezésre kerül 

1% 

Előtörlesztési díj az előtörleszteni kívánt összeg után számítottan minden 
más esetben 

3% 

Késedelmi kamat érvényes hitelszerződés kapcsán felmerült késedelmek 
esetén az ügyleti kamaton felül a hitel késedelmes tőkeösszege után a 
késdelembe esés napjától számítottan 

évi 6% 

Késedelmi kamat érvényes hitelszerződés kapcsán felmerült késedelmek 
esetén az egyéb késedelmes hiteldíjak összege után a késdelembe esés 
napjától számítottan 

évi 13% 

KHR lekérdezés díja 1.250,- Ft+áfa/ lekérdezés 
KHR tudakozvány díja** 3.300,- Ft+áfa/ lekérdezés 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. („HG”) kezességvállalása esetén a HG díjak 
mérteke és díjszámításának módja 

a készfizető kezességvállalási díjakról 
szóló mindenkor hatályos Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. Hirdetményében 

foglaltak szerint kerül felszámításra. 
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http://www.garantiqa.hu/hu/letoltheto-
dokumentumok/hirdetmeny-dijainkrol 

*Amennyiben a hitelkérelem elutásításra kerül az ÁFA összege is felszámításra kerül. 
**A tájékoztatás a kérelmező számára évente egy alkalommal díjtalan. 
Annak igazolása, hogy az adatkérés az adott évben első alkalommal történik, a Kérelmező kötelezettsége. 
A megfizetett költségtérítést a referenciaadatokat jogellenesen átadó referenciaadat-szolgáltató, illetve a hitelintézetekről 
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény (Hpt.) 130/K. § (6) bekezdése szerinti esetben a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozás köteles visszafizetni a nyilvántartott részére, ha a referenciaadatot jogellenesen kezelik, vagy a Hpt. 
130/K. § (1) bekezdésében meghatározott kifogásolást követően az adatot helyesbíteni vagy törölni kell. 
 
A földhivatali eljárásokkal kapcsolatban felmerülő díjtételek: 

  Mértéke/Összege Megfizetés 
gyakorisága 

Megfizetésének 
esedékessége 

Elektronikus 
dokumentumként szolgáltatott 
hiteles tulajdonilap másolat 

3.600,- 
Ft*/tulajdoni lap egyszeri megrendelés egy 

összegben 

Nem hiteles tulajdonilap 
másolat 

1.000,- 
Ft*/tulajdoni lap egyszeri megrendelés egy 

összegben 
TakarNet költség 

Térképmásolat (helyszínrajz) 3.000,- 
Ft*/térképmásolat egyszeri megrendelésekor 

egy összegben 
Jogok (jelzálogjog, elővásárlási 
jog stb), tények bejegyzése 
esetén fizetendő díj 

12.600,-Ft*/jog/tény 
bejegyzés/ingatlan egyszeri 

A kérelem 
benyújtásakor 
egyösszegben 

Földhivatali 
eljárással 
összefüggő 
hatósági díjak 

Az első fokú ingatlan 
nyilvántartást érintő kérelem 
esetén (pl. jogok, tények 
törlése; jogok, tények 
bejegyzése jelzálogjog 
bejegyzése nélkül) 

6.600,-
Ft*/bejegyzés v. 
törlés/ingatlan 

egyszeri 
A kérelem 

benyújtásakor 
egyösszegben 

*A vonatkozó jogszabályban megállapított mindenkor hatályos díjtétel, mely a jelen Hirdetmény közzétételekor a fenti 
összeg. 

a Bank által történő személyes 
ügyintézés esetén   7.500,-Ft/alkalom egyszeri 

Annak 
felmerülésekor 
egyösszegben 

Adminisztrációs 
díj a Földhivatali 
eljárások esetén a 
hatósági díjon 
felül 

a Bank közreműködésével 
történő postai ügyintézés 
esetén 

3.000,-Ft/alkalom egyszeri 
Annak 

felmerülésekor 
egyösszegben 

 
V. Okmányos ügyletek* 

 
Akkreditívek Jutalék  
Előzetes értesítés díja 20,- EUR/tétel  
Bankunkhoz érkező akkreditív más banknak történő átadásának díja az 
akkreditív összege után számítottan 

0,02% min 50,- EUR 

Értesítés díja (a Bank kötelezettség vállalása nélkül) az akkreditív összege 
után számítottan 

0,15% min. 30,- EUR 

Akkreditív módosításának díja (kivéve összeg emelése ill. lejárat 
meghosszabbítása) 

30,- EUR/tétel  

Akkreditív nyitásának díja A fenti díjakon felül megállapodás szerint 
Okmányvizsgálat és fizetés díja az akkreditív összege után számítottan 0,15% min 40,- EUR 
Az akkreditív engedményezésének díja az akkreditív összege után 
számítottan  

0,2% min 40,- EUR 

Akkreditív részben vagy egészben történő transzferálásának díja (részben 
vagy egészben a transzferálással érintett összeg után számítottan) 

0,2% min 50,- EUR 

Esedékesség kezelésének díja (halasztott fizetésű akkreditív esetében) 30,- EUR/tétel  
Akkreditív törlésének díja 20,- EUR  
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Bank rendeletére érkezett áru felszabadításának díja az okmánybenyújtás 
összege után számított 

0,3% min 40,- EUR 

Levelezés költsége ügyletenként számítottan 20,- EUR  
A konzultáció díja ügyletenként számítottan  50,- EUR  
 
Csekk beszedés Jutalék Min. 
Beszedésre átvett csekk összegének 0,5% 30,- EUR+külföldi bank költsége 
 
Okmányos beszedések Jutalék  
   
Váltó beszedés díja (okmányos beszedés) a váltó összege után számítottan 0,3% min 40,- EUR 
Okmányok kiszolgáltatásának díja  
váltó ellenében a váltó összege után számítottan 

0,25% min 40,- EUR 

Okmány kiszolgáltatásának díja, amennyiben fizetés nem történik 
(beszedés törlésre kerül) az okmánybenyújtás összege után számítottan 

0,1% min 30,- EUR 

Bank rendeletére érkezett áru felszabadításának díja az okmányok összege 
után számítottan 

0,3% min 40,- EUR 

Levelezés díja ügyletenként számítottan 20,- EUR  
Módosítás díja módosításonként számítottan 30,- EUR  
Elfogadvány őrzésének díja 20,- EUR/tétel  
Konzultációs díj ügyletenként számítottan 0,1% min 50,- EUR 
 
Garanciák Jutalék  
Garanciáról/ kezességről történő kiértesítés díja (a Bank kötelezettség 
vállalása nélkül) a garancia/kezesség összege után számítottan 

0,15% min. 40,- EUR 

Garancia kibocsátás díja, a garancia összege után számítottan 
külön megállapodás 

alapján 
min. 30.000,- Ft 

Garancia összeget, lejáratot nem érintő módosításának díja 30,- EUR  
Garanciára történő igénybejelentés díja, a garancia összege után 
számítottan 

0,15% min. 40,- EUR 

Szándéknyilatkozat kiadásának díja garancia kibocsátásáról 30,- EUR  
Garancia engedményezésének díja a garancia össze után számítottan 0,1% min. 40,- EUR 
Garancia törlésének díja 20,- EUR  
Levelezés díja ügyletenként számítottan 20,- EUR  
Konzultációs díj ügyletenként számítottan 0,1% min. 50,- EUR 
 
*Nem hitelkeret terhére adott megbízások esetén árfolyamkockázat miatt okmányos ügyletek esetében 20 millió Ft-ig a 
megbízás forint ellenértékének 110%-ával, 20 millió Ft felett 115%-val terheljük meg az Ügyfél forintszámláját, a 
megbízás napján érvényes Banco Popolare Hungary Bank Zrt. devizaeladási árfolyamán. 
Az okmányos ügylet lebonyolítása során esetlegesen felmerülő külföldi Bank költséget a Bank ügyfelére továbbhárítja. 
 
VI. Bankkártya kondíciók 
 
Forint bankszámlához kibocsátott betéti bankkártya 

Típusa MasterCard Business - üzleti betéti bankkártya 
Kártya kibocsátási díj* (ide értve a pótkártyát is) 5.900,- Ft 
Éves kártyadíj** 5.900,- Ft 
Társkártya éves díja (2009.09.11.-től nem igényelhető) 3.000,- Ft 
Érvényesség ideje a kibocsátástól számított  2 év 
Letiltás díja az egyes letiltások után számítottan 10.000,- Ft 
PIN kód újraelőállítása az egyes újra előállított kódok után 
számítottan 

1.000,- Ft 

Kártya őrzési díja*** 1.000,- Ft/bankkártya/hó 
Bankkártyával történő vásárláskor számított jutalék összege díjmentes 
Készpénzfelvétel a Bank saját ATM-éből**** 0,1% + 100,- Ft/tranzakció 
Készpénzfelvétel más bankok ATM-éből belföldön 0,2% + 300,- Ft/tranzakció 
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Készpénzfelvétel külföldi ATM-ből 0,25% + 5,5 USD 
Készpénzfelvétel más bankok POS termináljáról belföldön 300,- Ft/tranzakció 
Készpénzfelvétel külföldi POS terminálról 0,33% + 5,5 USD 
Készpénzfelvétel postahivatalban POS terminálról 300,- Ft/tranzakció 
SMS küldés díja a Bank az egyes tranzakciókról értesítést küld 
(küldésenként számítottan) 

40,- Ft + havi egyszeri 200,- Ft 

Minimum nyitó egyenleg 
50.000,- Ft + a mindenkori éves kártyadíj 
összege***** 

Javasolt fedezeti összeg 200.000,- Ft 
Kártyaegyenleg tárgynapi limitmódosítási díja  
(16 óráig) módosításonként 

1.500,- Ft 

Tárgynapi bankkártya aktiválás díja  
(16 óráig) aktiválásonként 

1.500,- Ft 

A Bank a kártyafedezeti számla egyenlege után a Vállalati ügyfelek részére alkalmazott standard és kivezetett látraszóló 
és lekötött betétel betéti kamatairól szóló Hirdetményben közzétett látraszóló betéti kamatot fizeti, a hivatkozott 
Hirdetményben megállapított módon és esedékesség szerint. 
*A Bank a Kártya kibocsátási díjat az igénylést követően a bankkártya első gyártásakor számítja fel a bankkártyához 
tartozó kártyafedezeti számla terhelésével. 
**A Bank az Éves kártyadíjat évente egy alkalommal a 2009. november 16 után igényelt Bankkártyáknál utólag a 2009 
november 16-t megelőzően igénylet bankkátyák estében előrer számítja fel a bankkártyához tartozó kártyafedezeti 
számla terhelésével.  
***Kártya őrzési díjat a Bank a bankkártya igénylés benyújtását követő hónap elsejétől számított 2 hónapig nem számít 
fel, ezen időtartamot követően az át nem vett bankkártyák után 3 hónapon keresztül, havonta, darabonként kártya őrzési 
díjat számít fel. 
****Saját ATM-nek minősül a Banco Popolare Hungary Bank Zrt. Bankfiókjaiban elhelyezett, továbbá a Volksbank Zrt. 
által üzemeltetett bankautomaták. 
*****Új számla nyitásakor az 50.000,-Ft kötelező minimum egyenleg feltétele a bankkártya igénylésnek. A kártya 
átvételekor az 50.000,- Ft-ot a Bank felszabadítja, így ezen összeg a számlatulajdonos által bankkártyával elkölthető. 
Új számlanyitásnak minősül, amennyiben az Ügyfél a Bankkal üzleti kapcsolatban még nem állt, illetve bankszámlát 
nyitott, de a számlanyitás dátumától számított 3 hónapon belül igényel bankkártyát. 
 
VII. SZÉF SZOLGÁLTATÁS 
 
A Bank két fiókjában (a 1088 Bp., Rákóczi út 1-3. szám alatt lévő „Astória fiókban” és a 1152 Bp., Szentmihályi út 167-169. 
szám alatt lévő „Asia Center” fiókban) pénzforgalmi bankszámlát vezető Ügyfelek részére lehetőség van széfbérleti 
szolgáltatás igénybevételére. 

Széfbérleti díj összege 

Kategória Méret   Havi díj 
A 50 mm   1.875,- Ft+áfa 
B 75 mm   2.250,- Ft+áfa 
C 150 mm   2.625,- Ft+áfa 
D 200 mm   3.000,- Ft+áfa 
E 300 mm   3.750,- Ft+áfa 

Díjak 

Technikai nyitás 
Annak becsült értéke 50.000,- Ft, azzal, hogy a közölt becsült érték és a ténylegesen 
felmerült költség közötti különbözetet az Ügyfélnek kell viselnie. 

Felelős őrzés díja a széfben 
elhelyezett tárgyak esetén 

4.000 Ft/hó 

 
Késedelem esetén fizetendő díj* minden megkezdett hónapra a bérleti díj 50%-a 
 
*Amennyiben a széfbérleti szerződés szerinti határidővel nem kerül a széf bérleti díja megfizetésre. 
A Bank a széfjeiben elhelyezett tárgyak széfenként 5.000.000,- Ft-ig vannak biztosítva, a biztosító és a Bank között 
létrejött szerződésben részletezett feltételek szerint. 
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VIII. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
Deviza/valuta fizetési műveletek: 
A Bank hétfőtől péntekig, banki munkanapokon állapítja meg az általa jegyzett valuták, devizák vételi/eladási 
árfolyamait. A hivatalos valutaárfolyam lapja tartalmazza a jegyzés dátumát, a hivatalosan jegyzett devizanemeket, a 
jegyzés mennyiségi egységét, a jegyzett devizanem jelzett egységének magyar forintban kifejezett hivatalos értékét. 
A Bank készpénzt érintő tranzakciókban és csekkre mindenkor valutaárfolyamot, míg devizaszámlák/bankszámlák 
közötti tranzakciók esetén devizaárfolyamot, kivétel a következő esetekben: 
- Beérkező forint jóváírások EUR és EGT-tagállam devizanemében vezetett számlára, 
- EGT-tagállam devizanemében beérkező jóváírás eltérő devizanemben vezetett számlára, 
- EGT-tagállam devizanemében, illetve Beérkező EUR jóváírások forint számlára, 
- Belső átvezetés konverzióval forint számláról EUR illetve EGT tagállam devizanemében vezett számlára, és EUR illetve 
EGT tagállam devizanemében vezett számláról forint számlára, 
- VIBER utalás devizaszámláról, 
- Beérkező VIBER utalás devizaszámlára, 
- Beérkező forint jóváírás deviza számlára 
- Forint utalás devizaszámláról 
azonali devizaárfolyamot* alkalmazza. 
*Az azonnali devizaárfolyam a hitelügyletekkel kapcsolatos nem ügyfél által kezdeményezett konverziós műveletekre, 
és az Ügyfél megbízása alapján a Bank által tárgynapi, illetve T+1 napi jóváírási nappal teljesítendő devizakonverziós 
megbízások esetén alkalmazott árfolyam, mely a Bank honlapján (www.bancopopolare.hu) naponta közzétételre kerül. 

A Bank fenntartja a jogot arra, hogy a pénzpiacon bekövetkező nagyobb keresztárfolyam-mozgások figyelembevételével 
napközben – akár többször is – az árfolyamokat megváltoztassa. 
A Bank a valuták és devizák vételét, eladását az általa meghirdetett, az elszámolás napján érvényes és a bankfiókjaiban 
valamint honlapján közzétett valuta/deviza árfolyamokon végzi. Az elszámolás napja a devizamegbízás teljesítésének 
tényleges napja. 

A Bank valuta be- és kifizetés esetén kizárólag bankjegyet és az alábbi érméket 1 EUR, 2 EUR, 1 GBP fogadja el. 
A Bank az alábbi devizanemekben vezet bankszámlát és ezen valuták árfolyamát jegyzi, valamint kizárólag a következő 
devizanemekben beadott átutalási megbízásokat fogad el, és dolgoz fel: 

HUF, EUR, USD, GBP, CHF, JPY 

Az Ügyfél EGT-tagállamba küldött deviza átutalási megbízásán köteles (beleértve a belföldre irányuló devizaátutalás esetét is) 
a Kedvezményezett számlaszámát IBAN formátumban megadni. Ellenkező esetben a kedvezményezett bankja vagy a 
közvetítő bank korrekciós kezelésért különdíjat számíthat fel, illetve visszautasíthatja a megbízást. A Bank a helytelenül 
kitöltött deviza átutalások nem teljesítéséért a felelősségét kizárja. 

Devia átutalási megbízások költségviselése: 
EGT-tagállamon belüli konverzió nélküli deviza utalás esetén a Bank díjait, költégeit és jutalékait minden esetben a 
Megbízó fél viseli, a további felmerülő díjakat, költségeket és jutalékokat a Kedvezményezett fizeti. Amennyiben az 
Ügyfél eltérő megbízást ad a Bank jogosult felül bírálni a vonatkozó jogszabályok alapján. 
EGT-tagállamon belüli konverziós deviza utalás esetén a fenti költségviselési módon kívül alkalmazható még az a 
módozat amikor az utalással kapcsolatos minden díjat, költséget és jutalékot a Megbízó fizet. 
EGT-tagállamon kívüli megbízások esetén választható a fentieken kívül az a költségviselési mód is amikor az utalással 
kapcsolatos minden díjat, költséget és jutalékot a Kedvezményezett visel. 

Díjtételek számítási módja 
A díjtételek tranzakciónként/alkalmanként számítandók! 
Amennyiben a fiztendő tranzakciós díj mértéke részben vagy egészben százalékos mértékben került megállapításra, úgy 
a százalék számításának alapja az adott tranzakció összege. 
A számalvezetési díj, nyilvántartási díj, számlakivonat postázása díjának megfizetése minden naptári hónap első napján, 
a bankszámlához kapcsolódó terhelések és jóváírások díja a terhelés, illetve a jóváírás napján, a bankkártya éves díjának 
a megfizetése a bankkártya lejáratának a napján utólag, az SMS szolgáltatás díjának megfizetése minden naptári hónap 
első naptári napján, minden további díj, kondíció megfizetése – a jelen Hirdetmény ellentétes rendelkezésének 
hiányában – annak felmerülésekor esedékes. 
Amennyiben a díjak és jutalékok nem a számlavezetés devizanemében kerülnek terhelésre, úgy a Bank a tranzakciók 
napján érvényes deviza vételi/eladási árfolyamát alkalmazza. 
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A jelen Hirdetményben felsorolt jutaléktételeken felül az Ügyfelet terhelik a Bank készkiadásai, mint postai továbbítás, 
futárszolgálat, telefax, távirat, telefon, SWIFT költségei, az esetleges illetékek, bármilyen más készkiadás, valamint a 
megbízás végrehajtásában közreműködő partnerbankok által felszámított jutalékok és költségek. 

Az alábbiakban meghatározott feltételek az általános megbízásokra, tranzakciókra és banki műveletekre érvényesek. 
Külön eljárást igénylő műveletekben a Bank fenntartja magának a jogot különdíj felszámítására. A Bank fenntartja 
magának a jogot arra is, hogy egyes szolgáltatások esetében a szerződésre vonatkozó általános feltételektől (különösen: 
futamidők, fizetett kamatok és költségek) eltérő feltételekkel nyújtsa szolgáltatásait, állandó vagy ideiglenes jelleggel. 
Ezen eltérő feltételek meghatározása és módosítása a Bank kizárólagos joga. Az Ügyfél nem követelheti, hogy számára a 
Bank az adott szolgáltatást az általános feltételektől eltérő kondíciókkal nyújtsa, továbbá, hogy a Bank térítse meg 
számára az áltatlános feltételekkel nyújtott, és egy esetlegesen kedvezőbb kikötésekkel nyújtott szolgáltatás közötti 
különbözet összegét. 

A díjak, költségek számításánál – amennyiben a százalékos mérték és /vagy devizaárfolyam alapul vételével számított 
forintösszeg nem egész forintösszegre jönne ki - a Bank a kerekítés jogát fenntartja oly módon hogy a 0,50-t meg nem 
haladó összeget lefelé, a 0,51 vagy annál nagyobb összeget felfelé kerekíti. 

A Bank fenntartja a jogot, hogy szigorúan üzleti érdekei figyelembevételével a jelen Hirdetményben meghatározott 
valamely díjtétel beszedésétől esetenként eltekintsen. 
A Bank a beérkező összegek jóváírását Pénzforgalmi jelzőszám/Bankszámlaszám alapján teljesíti. 

Számlacsomagok 

Az Ügyfél számlacsomagra vonatkozó választása kiterjed a Banknál vezetett valamennyi bankszámlájára. 
A választott számlacsomag díját a Bank teljes tárgyhónapra számítja fel. 
A számlacsomag díja a tárgyhónapot követő hónap első banki munkanapjával kerül az Ügyfél adott bankszámláján 
beterhelésre. 
Az egyes számlacsomagok közötti váltást az Ügyfél bármikor jogosult kezdeményezni. A számlacsomagváltás díjának 
megfizetése és a választott új számlacsomagban rögzített díjtételek alkalmazása a váltásra vonatkozó megállapodás 
megkötésének napját követő hónap első banki munkanapján esedékes. 

Bankkártya 

Üzleti Bankkártyák esetében a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos által megadható limit maximuma forint Bankkártya 
esetében 1.500.000 HUF. 

Forint bankkártyával naponta végezhető tranzakciók darabszáma POS-terminálon maximum 20 db, ATM-n maximum 
20 db. 

Bankkártyával történő fizetés nem lehetséges belföldön vagy külföldön szervezett szerencsejáték során a szerencsejáték 
típusú kereskedelmi elfogadóhelyeken,- így különösen, de nem kizárólag sorsolásos játékban (sorsjáték, számsorsjáték, 
egyéb sorsjáték), nem sorsolásos játékban, pénzgyűjtő bevonásával történő játékban, kaszinójátékban, tét fizetése 
ellenében történő fogadáson, stb., továbbiakban együtt: játékban, ide értve azt az esetet is, ha a játék szervezése és/vagy 
lebonyolítása hírközlő eszköz/rendszer útján történik. 
A Bank kizárja felelősségét a szerencsejáték típusú kereskedelmi elfogadóhelyeken történő Bankkártya használattal 
összefüggésben felmerülő károkért. 

Jutalékmentességek 

- a Bank hibájából eredő könyvelési helyesbítések, 
- banktechnikai okból felmerülő rendezések, 
- zárolt betétszámlára és hitelszámlára történő átvezetések, 
- Bank által felszámított költségek kiegyenlítése. 

Kényszerhitel kamata 

Amennyiben az Ügyfél bármely számlájának egyenlege negatív lesz, vagy a Bankkal szemben lejárt tartozás áll fenn a 
banki díjak, jutalékok, költségek meg nem térítése miatt, a Bank forinttartozás esetén évi 13 %, devizatartozás esetén évi 
11 % kamatot számít fel. 

Betéti Kondíciók 

A látraszóló, valamint a lekötött betéti kamatokat tartalmazó kondíciók az ügyféltérben kifüggesztett mindenkor 
hatályos Vállalati ügyfelek részére alkalmazott standard és kivezetett látra szóló és lekötött betétek betéti kamatairól 
szóló Hirdetményben tekinthetők meg, vagy a Bank honlapján (www.bancopopolare.hu). 



 Hatályos: 2011.03.21.napjától  2011. 05 02. napjáig 
Standard 

13.  Banco Popolare Hungary Bank Zrt. 

A kondíciók egyoldalú módosítása 

Jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata, 
Pénzforgalmi Üzletszabályzata, a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek, az Internet Bank Szolgáltatás Általános 
Szerződési Feltételek, a Vállalati ügyfelek részére alkalmazott, standard és kivezetett látra szóló és lekötött betétek betéti 
kamatairól szóló Hirdetménye és az Ügyféllel kötött banki szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés 
rendelkezései irányadók. 

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy kamatot, díjat vagy egyéb feltételt a vonatkozó mindenkori hatályos 
jogszabályokban - amely jogszabályok a jelen Hirdetmény közzétételének napján a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv.-ben („Hpt.”), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi LXXXV. 
törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet - meghatározott feltételek szerint az 
Általános Üzletszabályzatában, Pénzforgalmi Üzletszabályzatában, Bankkártya Általános Szerződési Feltételeiben és az 
Internet Bank Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: Üzletszabályzatok) nevesített okok 
bekövetkezése esetén, az Üzletszabályzatokban rögzített tájékoztatási kötelezettsége mellett teljesítse. 

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy Üzletszabályzatait és a hirdetményeit (továbbiakban együtt: ÁSZF-ek) 
egyoldalúan megváltoztassa, módosítsa az ÁSZF-ekben szabályozott módon és tájékoztatási kötelezettsége teljesítése 
mellett. Amennyiben az Ügyfél a tájékoztatást követően az ÁSZF-ekben meghatározott időn belül észrevételt nem tesz, 
kifogást nem emel, a módosítást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni. A kiegészítés és a módosítása hatályba 
lépésének napjától kezdve vonatkozik az Ügyféllel a kiegészítés/módosítás közzétételét megelőzően kötött banki 
szerződésre. Amennyiben az Ügyfél a tervezett módosítást nem fogadja el, a vonatkozó ÁSZF-ek rendelkezései az 
irányadók. 
 
Budapest, 2011. február 16. 
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