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A MagNet  Bank  Zrt.  ezúton  ad  tájékoztatást  arról,  hogy  2019.  március  14‐től  a  Vállalkozások,  vállalkozók  és  egyéb  szervezetek  részére  a MagNet  Bank  Zrt.‐nél  alkalmazott 
pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló hirdetmény 2. sz mellékletét a Házhozszámla díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista váltja fel. 

Továbbá a Telebank szolgáltatás kivezetésre kerül, így annak keretén belül fizetési megbízás megadása 2019. március 14. után nem lesz lehetséges. A Telefonos ügyfélszolgálaton 
keresztül  a  Bank  továbbra  is  biztosítja  megfelelő  azonosítást  követően  információnyújtási  és  helpdesk  tevékenysége  keretében  az  Általános  Hirdetményben  feltüntetett 
szolgáltatásokat. 

2019. január 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, 
Akciósan2 havi első két bankon belül idegen számlára történő átutalás3 maximum 100.000 Ft-ig, 
Akciósan2 havi első két más banknál vezetett számlára történő átutalás4 maximum 100.000 Ft-ig, 

Akciósan2 havi első két rendszeres átutalás5 maximum 50.000 Ft-ig 
Megbízás benyújtásának módja  Netbank Nyomtatvány 
Átutalás bankon belül saját lakossági számlára  díjmentes díjmentes 

Átutalás bankon belül 
idegen számlára 

2.000.000 Ft/tétel alatt 

Akciósan2 havi első két átutalás3 összesen maximum 
100.000 Ft-ig díjmentes, utána 20.000 Ft/tételig 0,058% 

és 102 Ft, 20.000 Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tételig 
0,358% és 102 Ft   

Normál ár 20.000 Ft/tételig 0,058% és 102 Ft, 20.000 
Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tétel alatt 0,358% és 102 Ft 

20.000 Ft/tételig 0,109 % és 1 536 Ft, 20.000 
Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tétel alatt 0,409% 

és 1 536 Ft 

2 000 000 Ft/tételtől 0,051% és 6 246 Ft 0,102% és 7 680 Ft 

 

Átutalás más banknál 
vezetett számlára 
(GIRO) 

2.000.000 Ft/tétel alatt 

Akciósan2 havi első két átutalás4 összesen maximum 
100.000 Ft-ig díjmentes,  utána 20.000 Ft/tételig 0,160% 

és 235 Ft, 20.000 Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tételig 
0,460% és 235 Ft   

Normál ár 20.000 Ft/tételig 0,160% és 235 Ft, 20.000 
Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tétel alatt 0,460% és 235 Ft 

20.000 Ft/tételig 0,283 % és 1 536 Ft, 20.000 
Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tétel alatt 0,583% 

és 1 536 Ft 

2 000 000 Ft/tételtől 0,153% és 6 379 Ft 0,276% és 7 680 Ft 

 

Rendszeres átutalás 
2.000.000 Ft/tétel alatt 

Akciósan2 havi első két rendszeres átutalás5 összesen 
maximum 50.000 Ft-ig díjmentes,  utána 20.000 
Ft/tételig 0,160% és 235 Ft, 20.000 Ft/tétel felett 

2.000.000 Ft/tételig 0,460% és 235 Ft   
Normál ár 20.000 Ft/tételig 0,160% és 235 Ft, 20.000 
Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tétel alatt 0,460% és 235 Ft 

20.000 Ft/tételig 0,212 % és 1 536 Ft, 20.000 
Ft/tétel felett 2.000.000 Ft/tétel alatt 0,512% 

és 1 536 Ft 

2 000 000 Ft/tételtől 0,153% és 6 379 Ft 0,204% és 7 680 Ft 

Készpénzforgalom

Pénztári készpénzfelvétel 1,024% és 1 024 Ft 

A Házhozszámla számlacsomag olyan online igényelhető lakossági számlacsomag, amelynél az igénylés során az igénylő nem adhat meg a Számlatulajdonoson kívüli számla feletti 
rendelkezésre jogosultat, továbbá nem igényelhet társkártyát, illetve a számlacsomaghoz igényelt bankkártya limiteket a szerződéskötés előtt nem módosíthatja. Bankfiókban történő 
szerződéskötés esetén a rendelkezésre jogosult megadása, a társkártya igénylése, illetve a bankkártya limitek módosítása A Pénzforgalmi Üzletág Üzletszabályzatában, továbbá a Mastercard 
Bankkártyákra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint, közvetlenül a szerződés megkötését követően a helyszínen, bármely más bankfiókban, vagy Netbank felületen 
kezdeményezhető. Nem bankfiókban történő szerződéskötés esetén a szükséges módosításokat a Számlatulajdonos – akár a szerződéskötést követően azonnal – a Pénzforgalmi Üzletág 
Üzletszabályzatában, továbbá a Mastercard Bankkártyákra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint bankfiókban, vagy Netbank felületén kezdeményezheti. Telebank 
szolgáltatás a számlacsomaghoz nem vehető igénybe. 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 kondíciók 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 módosíthat. 
2 Az akció 2019. június 30-ig érvényes. 
3 A tárgyhónapban a NetBank rendszeren első két 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.  
4 A tárgyhónapban a NetBank rendszeren első két beérkezett és lekönyvelésre került átutalás díjmentes, az együttesen 100.000 Ft feletti részre az „Átutalás más banknál vezetett számlára 
(GIRO) NetBankon” esetében alkalmazott díjszabás kerül felszámításra.  
5 A tárgyhónapban a NetBank rendszeren első két beérkezett és lekönyvelésre került rendszeres átutalás díjmentes, az együttesen 50.000 Ft feletti részre az „Rendszeres átutalás NetBankon” 
esetében alkalmazott díjszabás kerül felszámításra.  

Tájékoztatás 

Házhozszámla díjairól és jutalékairól szóló 

kondíciós lista  
Érvényes: 2019. március 14‐től visszavonásig 

Közzététel: 2019. január 14.  


