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A MagNet Bank Zrt. (Bank) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben (továbbiakban: Pft.) előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, ezúton tájékoztatja 
Önt, hogy a Bank akciós feltétel hirdetése nélkül normál kondícióként díjmentesen nyújtja az alábbi megbízásokat: 

• Havi első kettő - NetBankon megadott - bankon belül idegen számlára történő átutalás maximum 100.000 Ft-ig 

• Havi első kettő - NetBankon megadott - más banknál vezetett számlára történő átutalás maximum 100.000 Ft-ig 

• Havi első kettő - NetBankon megadott - rendszeres átutalás maximum 50.000 Ft-ig 
 

2020. szeptember 14. 

MagNet Bank Zrt.  

Számlacsomag neve Házhozszámla 

Számlanyitás feltétele A számla csak online igényelhető 

Számlavezetés költségei 

Havi számlavezetési díj  Becsületkassza1 

Havi kivonat 
NetBankon díjmentes 

Postai kiküldéssel nem lehetséges 

Forgalmi kivonat NetBankon díjmentes 

Postai kiküldéssel nem lehetséges 

Forint átutalás forgalom 

Díjmentes átutalások 

Bankon belül saját lakossági számlára korlátlan számú és összegű átutalás,  
Havi első kettő NetBankon megadott bankon belül idegen számlára történő átutalás2 maximum 

100.000 Ft-ig, 
Havi első kettő NetBankon megadott más banknál vezetett számlára történő átutalás3 maximum 

100.000 Ft-ig, 
Havi első kettő NetBankon megadott rendszeres átutalás4 maximum 50.000 Ft-ig 

Megbízás benyújtásának módja  NetBank Nyomtatvány 

Átutalás bankon belül saját lakossági számlára 
(ideértve az azonnali átutalást is)  5 

díjmentes díjmentes 

Átutalás bankon belül 
idegen számlára 
(ideértve az azonnali 
átutalást is)  5 

2.000.000 Ft/tétel alatt 

Havi első kettő átutalás2 összesen maximum 100.000 Ft-
ig díjmentes,  

utána 20.000 Ft/tételig 0,061% és 107 Ft, 20.000 Ft/tétel 
felett 2.000.000 Ft/tételig 0,380% és 107 Ft 

20.000 Ft/tételig 0,115 % és 1 632 Ft, 
20.000 Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tétel 

alatt 0,434% és 1 632 Ft 

2 000 000 Ft/tételtől 0,053% és 6 638 Ft 0,107% és 8 163 Ft 

Átutalás más banknál 
vezetett számlára GIRO 
(ideértve az azonnali 
átutalást is)  5 

2.000.000 Ft/tétel alatt 

Havi első kettő átutalás3 összesen maximum 100.000 Ft-
ig díjmentes,  

utána 20.000 Ft/tételig 0,169% és 249 Ft, 20.000 Ft/tétel 
felett 2.000.000 Ft/tételig 0,488% és 249 Ft 

20.000 Ft/tételig 0,299 % és 1 632 Ft, 
20.000 Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tétel 

alatt 0,619% és 1 632 Ft 

2 000 000 Ft/tételtől 0,162% és 6 779 Ft 0,292% és 8 163 Ft 

Rendszeres átutalás 
2.000.000 Ft/tétel alatt 

Havi első kettő rendszeres átutalás4 összesen maximum 
50.000 Ft-ig díjmentes, 

 utána 20.000 Ft/tételig 0,169% és 249 Ft, 20.000 
Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tételig 0,488% és 249 Ft 

20.000 Ft/tételig 0,224 % és 1 632 Ft, 
20.000 Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tétel 

alatt 0,543% és 1 632 Ft 

2 000 000 Ft/tételtől 0,162% és 6 779 Ft 0,216% és 8 163 Ft 

Készpénzforgalom 

Pénztári készpénzfelvétel  1,087% és 1 087 Ft 

A Házhozszámla számlacsomag olyan online igényelhető lakossági számlacsomag, amelynél az igénylés során az igénylő nem adhat meg a Számlatul ajdonoson kívüli számla feletti 
rendelkezésre jogosultat, továbbá nem igényelhet társkártyát, illetve a számlacsomaghoz igényelt b ankkártya limiteket a szerződéskötés előtt nem módosíthatja. Bankfiókban történő 
szerződéskötés esetén a rendelkezésre jogosult megadása, a társkártya igénylése, illetve a bankkártya limitek módosítása A Pé nzforgalmi Üzletszabályzatában, továbbá a Bankkártyákra 
vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint, közvetlenül a szerződés megkötését követően a helyszínen, bá rmely más bankfiókban, vagy NetBank felületen 
kezdeményezhető. Nem bankfiókban történő szerződéskötés esetén a szükséges mód osításokat a Számlatulajdonos – akár a szerződéskötést követően azonnal – a Pénzforgalmi 
Üzletszabályzatban, továbbá a Bankkártyákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint bankfiókban, vagy Net Bank felületén kezdeményezheti. Házhozszámlát csak 
olyan ügyfél nyithat, aki az igényléskor nem rendelkezik a MagNet Banknál lakossági fizetési számlával.   

A számlacsomag tartalmazza a NetBank szolgáltatást. Egyéb díjtételek tekintetében a Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós listában  található „Csillag” számlacsomag 
számlavezetési kondíciói, illetve a „Csillag” számlacsomag által nem szabályozott tételekben az általános számlavezetési kond íciók az irányadók. 

1 Az ügyfél választása szerinti 0-1000 Ft közötti tetszőleges összeg. A fizetésiszámla -szerződés megkötésével a becsületkassza alapján meghatározott számlavezetési díj 0 Ft -ban kerül 
beállításra, amelyet a Számlatulajdonos a szerződéskötést követően bármely bankfiókban vagy NetBank felületen mód osíthat. 

2 A tárgyhónapban a NetBank rendszeren első kettő beérkezett és lekönyvelésre került átutalás díjmentes, az együttesen 100. 000 Ft feletti részre az „Átutalás bankon belül idegen számlára 
NetBankon” esetében alkalmazott díjszabás kerül felszámításra.  

3 A tárgyhónapban a NetBank rendszeren első kettő beérkezett és lekönyvelésre került átutalás díjmentes, az együttesen 100.0 00 Ft feletti részre az „Átutalás más banknál vezetett számlára 
(GIRO) NetBankon” esetében alkalmazott díjszabás kerül felszámításra.  

4 A tárgyhónapban a NetBank rendszeren első kettő beérkezett és lekönyvelésre került rendszeres átutalás díjmentes, az együttesen 50.000 Ft feletti részre az „Rendszeres á tutalás 
NetBankon” esetében alkalmazott díjszabás kerül felszámításra.   

5 Azonnali átutalási megbízás kizárólag NetBankon  illetve MobilBankon adható meg.  

Házhozszámla díjairól és jutalékairól 

szóló kondíciós lista  

Érvényes: 2020. szeptember 15-től visszavonásig 

Közzététel: 2020. szeptember 14. 

Tájékoztatás 


