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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN 
Érvényes 2017.január 01-től 

Lakossági (fogyasztói) fizetési számla 

Forgalmi jutalék 

- Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Külső köri elektronikus megbízás 0,29%, min. 149 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Külső köri tartós megbízás 0,29%, min. 149 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Belső köri papíros alapú megbízás 0,41%, min. 249 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Belső köri elektronikus megbízás 0,26%, min. 99 Ft, max. 12.200Ft/tétel 
- Belső köri tartós megbízás 0,26%, min. 99 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Szolgáltatói díjterhelések 0,24%, min. 99 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- VIBER 0,5%, min. 21.000 Ft /tétel 

- Ügyfelek saját számlái közötti átvezetések jutalékmentesek. 
- Beszedési megbízás/hatósági átutalás,  
      átutalási végzés terhelése 0,41%, min. 299 Ft, max. 12.200 Ft/tétel             

 
Készpénz  

- Bankpénztári befizetés díjmentes 
- Bankpénztári felvétel 0,68%, min. 399 Ft, max. 12.200  Ft 
- Előre megrendelt kp felvételének 

meghiúsulása* 0,17%, min. 2180 Ft 
*A nagyösszegű – fiókonként eltérő összegben meghatározott – készpénzfelvételi igényt a 
felvételt megelőző munkanapon 12 óráig kötelező bejelenteni. 
  

- Forint érme váltás/befizetés a Banknál 
Számlával rendelkezők részére 
Címletenként 50 db-ig díjmentes 
Címletenként 50 db felett az átvett címlet 
Teljes összegére                                          1,8%  
 

Nyomtatványköltségek 
- Átutalási megbízás nyomtatvány 20 Ft/db 
- Beszedési megbízás nyomtatvány 50 Ft/db 
- Deviza-átutalási megbízás 100 Ft/db 
- Biankó postai kp átutalási megbízás 100 Ft/db 
- UGIRO felhatalmazás nyomtatvány 50 Ft/db 

 
Egyéb költségek 

- Havi számlavezetési díj 99 Ft/hó* 
- Számlakivonat díja 

- Belföldre díjmentes 
- Külföldre díjmentes 
- Visszatartott levelezés díjmentes 
- Külön igényelt számlakivonat 520 Ft/db 

- Állandó meghatalmazott bejelentése díjmentes 
- Havi zárlati díj 270 Ft/hó 
- Titkos jelszó beállítása díjmentes 
- Számlafenntartási díj 299 Ft/hó 
- UGIRO felhatalmazás indítása 100 Ft/tétel 
- Sorba állítás 50 Ft/tétel 
- Értéknapos megbízás 50 Ft/tétel 
- Megbízások módosítása, törlése 520 Ft/tétel 
- Elhalálozás esetére szóló rendelkezés 1040 Ft/tétel 
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- Beszedési megbízásra szóló megállapodás 
       vagy felhatalmazás befogadása 210 Ft/tétel 
- Felhatalmazó levélen alapuló beszedés 
      indítása a Banknál vezetett számla javára 1040 Ft/tétel  
- Számlazárolás ügyfélkérésre 520 Ft 
- IG2 utalás visszahívás kezdeményezése 500 Ft 
- Számlaváltáshoz egyéb (nem pénzforgalmi 

 szolgáltatók közötti) értesítő,levelezés díja  400 Ft/tétel**             
- Számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából  

adódó levelezés  
- Belföldre 1040 Ft 
- Külföldre 1040 Ft 

- Fax költség 310 Ft/oldal 
- Egyéb külön szolgáltatás 1040 Ft/tétel 

(igazolás, inkasszó megállapodás, stb) 
 Sürgősségi eljárás (3 munkanapon belül) díja az eredeti díj kétszerese. 

 

 Számlanyitás minimum összege 1.000 Ft 
* 2013.01.01. előtt kötött, élő fizetési számla keretszerződéssel rendelkező számlák esetében díjmentes. 
** Akció keretében az érvénybelépéstől 2017.06.30-ig nem kerül felszámításra. 

 
„Kinizsi Díjeső” Számla akció 
 

2015.09.15-től a Kinizsi Banknál lakossági fizetési számla az alábbi kedvező feltételek 
mellett nyitható:  
 

 A számlavezetési díj a számlanyitástól számított első 6 hónapban 0 Ft 

 A számlafenntartási díj a számlanyitástól számított első 6 hónapban 0 Ft 

 A Netb@nk Internetes szolgáltatás havi díja a számlanyitástól számított első 6 
hónapban 0 Ft 

 A számlához igényelt Maestro bankkártya első éves díja 0 Ft 

 A számlanyitás minimum összege 0 Ft 

 Az alábbiak közül az első 6 hónapos időszakban legalább egy feltétel teljesítése 
és legalább a kedvezményes időszak alatti fennállása esetén a kedvezmények 
további 3 hónapra meghosszabbodnak, azaz a számlanyitástól számított 9 
hónapig érvényesek:    
    1) a számlára érkező havonta rendszeres, legalább 50.000,- Ft összegű 

jóváírás,    
   2) TBSZ számla nyitása,  
   3) csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás alapján havi 2 beszedés. 

 
A számlához kapcsolódó további jutalékok és egyéb díjtételek, illetve a kedvezmény 
lejáratát követően a számla díjtételei megegyeznek a Hirdetmény szerinti lakossági 
(fogyasztói) számla kondícióival. Az akció visszavonásig érvényes. 
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Lakossági (fogyasztói) alapszámla 
 

Az alapszámla csomag elemei: 

 Lakossági fizetési alapszámla 
 NetB@nk internet szolgáltatás 
 Maestro Bankkártya  
 

Forgalmi jutalék 

Átutalások 
- Havi 4 db papiros vagy elektronikus eseti utalás  max 100 000 Ft összegig a 

tartós megbízásokkal együtt                    0 Ft 
 
Ezt meghaladó tételszám esetén illetve összeghatár feletti tranzakció arányos 
részére:  
- Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Külső köri elektronikus megbízás 0,29%, min. 149 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Külső köri tartós megbízás 0,29%, min. 149 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Belső köri papíros alapú megbízás 0,41%, min. 249 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Belső köri elektronikus megbízás 0,26%, min. 99 Ft, max. 12.200Ft/tétel 
- Belső köri tartós megbízás 0,26%, min. 99 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Hatósági átutalás, átut. végzés                0,41%, min. 299 Ft, max. 12.200 Ft/téte 

 
Beszedések 

- Szolgáltatói díjterhelések beszedés  0  Ft 
- Beszedési megbízás felhatalmazással     0  Ft         

 
Készpénz  

- Bankpénztári befizetés                             díjmentes 
- Havi első alkalommal kezdeményezett 1 db maximum 50 000 Ft összegű 

bankpénztári  készpénzfelvétel*                 0 Ft 
 
Ezt meghaladó tételszám illetve összeghatár feletti tranzakció arányos részére  
- Bankpénztári felvétel                                 0,68%, min. 399 Ft, max. 12.200  Ft 

 

Egyéb költségek 
- Havi számlavezetési díj 1665 Ft/hó 
- Havi zárlati díj  0 Ft/hó 
- Számlafenntartási díj  0 Ft/hó 

 
NetB@nk szolgáltatás 
 

- NetB@nk Internetes szolgáltatás havi díja  0 Ft/hó 
NetB@nkon keresztül bonyolított átutalások díjtételeire az elektronikus utalások kondíciói 
érvényesek. 
 

Bankkártya szolgáltatás 

 
- Az alapszámlához a számlatulajdonos részére 1 db Maestro bankkártya kerül 

kiadásra, melynek éves díja:                        0 Ft/év  
- Havi első 2 ATM készpénzfelvétel max 150 000 Ft összeghatárig*           0 Ft                                            
 
Az ezt meghaladó tételszám illetve összeghatár feletti tranzakció arányos részére a 
bankkártyával bonyolított megbízások díjtételeire a Hirdetmény Bankkártya részében 
feltüntetett kondíciók érvényesek. 
 

- Bankkártyás vásárlás belföldön                     0 Ft 
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* Díjmenetes készpénzfelvétel az alábbi feltételekkel: 

 az alapszámlára vonatkozó érvényes díjmentes készpénzfelvételről rendelkező nyilatkozat 
megléte esetében a számlatulajdonos a magyarországi ATM-ből történő havi kettő darab, 
legfeljebb 150 000 Ft értékben végrehajtott forint készpénzfelvételen túl jogosult az adott 
hónapban a Bank bármely pénztárában egy alkalommal forint készpénzfelvételt végrehajtani 
legfeljebb 50 000 Ft értékben díjmentesen; ebben az esetben a havi kétszeri ATM-ből történő, 
legfeljebb 150 000 Ft értékben végrehajtott készpénzfelvétel jutalékmentességét a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. biztosítja a számlatulajdonos 
számára, 

 ingyenes készpénzfelvételről rendelkező nyilatkozat hiányában a számlatulajdonos 
magyarországi ATM-ből havi kettő darab, legfeljebb 150 000 Ft összértékben VAGY az adott 
hónapban a Bank bármely pénztárában egy alkalommal legfeljebb 50 000 Ft értékben jogosult 
forint készpénzfelvételt végrehajtani díjmentesen, 

 bankkártya igénybevétele hiányában a számlatulajdonos az adott hónapban a bank bármely 
pénztárában egy alkalommal legfeljebb 50 000 Ft értékben jogosult forint készpénzfelvételt 
végrehajtani díjmentesen, 

 
Számlanyitás minimum összege:  0 Ft 
 
Minden egyéb itt fel nem sorolt megbízás díjtétele a Lakossági (fogyasztói) fizetési számla   
Hirdetmény szerinti díjával megegyező.   
A Bank minden év január 1-ig automatikusan a hivatalosan közzé tett az esedékességet megelőző év 
utolsó napján érvényes mindenkori legkisebb összegű havi bruttó minimálbérnek megfelelő a 
jogszabályban meghatározott mértékre jogosult a fizetési számlavezetési jutalékok és díjak mértékét 
módosítani. A díj változásánál a Bank a Ft értékek esetében 5 Ft-ra történő kerekítést alkalmaz. 
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NetB@nk szolgáltatás 
- NetB@nk egyszeri regisztrációs díj* 2000 Ft 
- NetB@nk szolgáltatási havi díjak  

- Internetes szolgáltatás havi díja 249 Ft/hó** 
- Mobiltelefonos szolgáltatás 
     (Hírnök + Strázsa) alapdíj 420 Ft/hó 

- Internetes szolgáltatás belépési jelszó  
technikai SMS díja 10 Ft/tétel*** 

- Internetes szolgáltatás felhasználónak  
küldött technikai sms díja díjmentes 

- Mobiltelefonos értesítés sms tételdíj 30 Ft/tétel 
 

NetB@nkon keresztül bonyolított átutalások díjtételeire az elektronikus utalások 
kondíciói érvényesek. 
* a regisztrációs díj módosításig nem kerül felszámításra. 
** 2013.01.01. előtt kötött, élő Netb@nk szolgáltatási szerződéssel rendelkező számlák esetében 
díjmentes. 
*** Akció keretében az érvénybelépéstől 2017.06.30-ig nem kerül felszámításra. 

 
Széf szolgáltatás 

Biztosítás összege: 0-5 MFt 5-10 MFt 
  A méret 1.450 Ft + Áfa/hó 2.490 Ft + Áfa/hó 

  B méret 1.660 Ft + Áfa/hó 2.700 Ft + Áfa/hó 

  C méret 1.870 Ft + Áfa/hó 2.910 Ft + Áfa/hó 

  D méret 2.080 Ft + Áfa/hó 3.120 Ft + Áfa/hó 

Kulcsóvadék  20.000 Ft 
 
A Bank minden év március 1-ig automatikusan a megelőző évre vonatkozó Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzé tett fogyasztói árindex mértékével jogosult a fizetési számlavezetési 
jutalékok és díjak mértékét módosítani. A díj változásánál a Bank a Ft értékek esetében 5 Ft-ra 
történő kerekítést, deviza összegek, százalékos értékek esetében két tizedes jegyre történő kerekítést 
alkalmaz. 
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LAKOSSÁGI PLUSZ számla  

Havi díjak   

Számlavezetési díj* 99 Ft/hó 

Számlafenntartási díj 299 Ft/hó 

Havi zárlati díj***  290 Ft/hó 

Forgalmi jutalékok   

Külső köri papiros út. 0,23% min 250 Ft max 5810 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Külső köri elektronikus 0,1% min 70 Ft max 5810 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Külső köri tartós 0,1% min 70 Ft max 5810 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Belső köri papiros 0,21% min 230 Ft max 4690 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Belső köri elektronikus 0,06% min 50 Ft max 4690 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Belső köri tartós 0,06% min 50 Ft max 4690 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Saját számlák közötti átvezetés  0 

Szolgáltatói díjterhelés(Csoportos 
beszedés teljesítése) 

0,05% min 50 Ft max 3360 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Beszedés (felhatalmazó levélen alapuló, 
hatósági átutalás átutalási végzés) 

0,21% min 230 Ft max 3360Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

VIBER utalás 0,5% min 21000 Ft 

Készpénz forgalom   

Készpénz befizetés 0 

Készpénz felvétel 0,29% min 340 Ft max 11170 Ft + (0,6%  **) 

Ft számlát érintő devizaforgalom   

Forint számla terhére devizautalás 0,22 % min 11,09 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla terhére SEPA devizautalás 0,22 % min 11,09 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla terhére devizautalás 
elektronikus 

0,20% min 10,57 EUR max 264 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla terhére SEPA devizautalás 
elektronikus 

0,20% min 10,57 EUR max 264 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla javára érkező devizautalás 5,55 EUR 

Forint számlára érkező SEPA devizautalás 5,55 EUR 

Ft számláról átvezetés saját 
devizaszámlára 

0 

Ft számláról átvezetés saját 
devizaszámlára elektronikus 

0 

Ft számláról átvezetés más ügyfél 
devizaszámlájára 

0,14 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Ft számláról átvezetés más ügyfél 
devizaszámlájára elektronikus 

0,12 % min 2,22 EUR max 264 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Ft számla terhére indított Ft utalás 
külföldre 

0,21% min 3670 Ft max 115000 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla javára érkező Ft utalás 
külföldről 

0 

* Akció visszavonásáig nem kerül felszámításra 

** A tranzakciós illetékre vonatkozó hatályos jogszabály szerinti aktuális mérték 

*** Netbank szolgáltatás és elektronikus levelezés igénylése esetén az akció visszavonásáig nem 
kerül felszámításra 

 
Az egyéb költségek, szolgáltatások díjai, feltételek megegyeznek a Lakossági  
Forint számlavezetési Hirdetményben feltüntetett díjakkal és feltételekkel. 
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Bankkártya  Érvényes 2017.január 01-től 

Kártyatermékek 
Maestro 
Ifjúsági  

Maestro 
EC/MC 

Standard 
Kölyökkártya 

Éves díj 1000 Ft 2.000 Ft 3.500 Ft 0 Ft 

Társkártya éves díja 
Nem 

lehetséges 
1.000 Ft 2.500 Ft 

Nem 
lehetséges 

Opcionális Biztosítás  
havi díja* 

165 Ft 165 Ft 165 Ft 
Nem 

lehetséges 

Kártyapótlás díja kártya letiltást 
követően 

Éves díj Éves díj Éves díj 0 Ft 

Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) 500 Ft 1.000 Ft 1.500 Ft 0 Ft 

PIN újragyártás díja 400 Ft 500 Ft 500 Ft 0 Ft 

Kártya letiltás 1.000 Ft 1.000 Ft 10.000 Ft 100 Ft 

Tranzakciós díjak 

ATM kp. felvét (saját) 50 Ft+0,9% 50 Ft+0,9% 50 Ft+0,9% 0 Ft 

ATM kp. felvét (integrációs) 50 Ft+0,9% 50 Ft+0,9% 50 Ft+0,9% 0 Ft 

ATM kp. felvét (idegen belföldi) 597 Ft 597 Ft 597 Ft 
Nem 

lehetséges 

ATM kp. felvét (külföldön) 1,6 %+3 EUR 1,6 %+3 EUR 1,6 %+3 EUR 
Nem 

lehetséges 

ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50 Ft 50 Ft 50 Ft 25 Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft 50 Ft 25 Ft 

Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 
75 Ft+0,9 % 

max 12075 Ft 
75 Ft+0,9 % 

max 12075 Ft  
75 Ft+0,9 % 

max 12075 Ft  
Nem 

lehetséges 

Bankpénztári POS kp. felvét 
(integrációs) 

75 Ft+0,9 % 
max 12075 Ft   

75 Ft+0,9 % 
max 12075 Ft   

75 Ft+0,9 % 
max 12075 Ft   

Nem 
lehetséges 

Bankpénztári POS (idegen belföldi) 668 Ft 668 Ft 668 Ft 
Nem 

lehetséges 

Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 
1,6 %+4 EUR 
max 74 EUR  

1,6%+4 EUR 
max 74 EUR  

1,6 %+4 EUR 
max 74 EUR  

Nem 
lehetséges 

Kp. felvét postán 668 Ft 668 Ft 668 Ft 
Nem 

lehetséges 

Bankpénztári POS egyenleg 
lekérdezés (saját) 

60 Ft 60 Ft 60 Ft 
Nem 

lehetséges 

Bankpénztári POS egyenleg 
lekérdezés(integrációs) 

60 Ft 60 Ft 60 Ft 
Nem 

lehetséges 

Vásárlás belföldön** 
0,3% max. 

6000 Ft  
0,3% max. 

6000 Ft  
0,3% max. 

6000 Ft  
Nem 

lehetséges 

Vásárlás külföldön** 
0,3% max. 21 

EUR  
0,3% max. 21 

EUR  
0,3% max. 21 

EUR  
Nem 

lehetséges 

Kártyalimitek 

Napi ATM limit 150 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 150 000 Ft 

Napi POS limit ( 100 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft - 

Aggregált limit 2014. február 26-tól nem kerül alkalmazásra. 

* Az opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban 
nyilatkozik annak igénybevételéről 
** Akció keretében 2015.01.01-től 2017.06.30-ig nem kerül felszámításra. A 2013.02.05. előtt kötött, élő 
bankkártya szerződéssel rendelkező számlák esetében díjmentes.  

Bankkártya igényléskor a bankkártya éves díjának megfelelő fedezetet a fizetési számlán 
biztosítani kell. 
Adott naptári hónapban első két alkalommal a 2009. évi LXXXV. sz. törvény rendelkezéseinek 
megfelelő magyarországi ATM-ből forintban teljesített készpénzfelvétel vagy készpénzkifizetés 
együttes összegének 150.000,- Ft-ot meg nem haladó része díjmentes. 
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Hitelkártya   Érvényes 2017.január 01-től 

 
MasterCard Electronic 

Hitelkártya 

Kártyalimitek 

Hitelkeret összege 100 000 – 500 000 Ft 

Napi ATM limit 100 000 Ft 

Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS 
terminálon együttesen) 

Hitelkeret összegének 
erejéig 

Kártyadíjak 

Éves díj 2 990 Ft 

2013.10.01-2017.06.30: Akció kertében a főkártya első évi díja 0 Ft 

Társkártya éves díja 3 000 Ft 

Opcionális Biztosítás havi díja 165 Ft 

Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Éves díj 

PIN újragyártás díja 1 000 Ft 

Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) 2 000 Ft 

Kártya letiltás díja 5 000 Ft 

Tranzakciós díjak 

ATM kp. felvét (saját) 2,6%, min. 519 Ft 

ATM kp. felvét (integrációs) 2,6%, min. 519 Ft 

ATM kp. felvét (idegen belföldi) 2,6%, min. 519 Ft 

ATM kp. felvét (külföldön) 1,6% + 3 EUR 

ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50 Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 

Bankpénztári POS kp. felvét (saját) Nem lehetséges 

Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Nem lehetséges 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 50 Ft 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 

Vásárlás belföldön** 0,3% max. 6.000 Ft  

Vásárlás külföldön** 0,3% max. 21 EUR  

  Minimum visszafizetendő összeg 10% 

Elszámolási nap (ügyfél választása szerint) 
Minden hónap 5-e, 15-e 

illetve 25-e 

Fizetési határidő az elszámolási naptól 15 nap 

Hiteldíjak 

Hitelkártya kamatláb 2012.04.24-ig kötött szerződés esetén Havi 2,6% 

Hitelkártya kamatláb 2012.04.25. után kötött szerződés esetén Havi 2,3% 

Hitelkártya kényszer (overdraft) hitel kamatláb Évi 37,2% 

Rendelkezésre tartási díj  Nem kerül felszámításra 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra 

Számlavezetési díj Nem kerül felszámításra 

Hitelbiztosítási díj Nem kerül felszámításra 

Rendkívüli ügyintézési díj Nem kerül felszámításra 

Éves felülvizsgálat díja 1.000,-Ft 

Ügyfél kérésére kiadott igazolás, számlakivonat díja 500,-Ft/db 

Rendkívüli levelezési díj 500,-Ft/db 

Készpénzes törlesztés díja Nem kerül felszámításra 

Késedelmi díj * 1.000,-Ft 

Szerződéskötési díj Nem kerül felszámításra 

THM 375.000,-Ft összeggel, 1 éves futamidőre, a hatályos jogszabályok alapján 33,99% 
* =Késedelmi díjat a Bank akkor számol fel, ha a Kártyabirtokos a Fizetési határidőig a Minimum fizetendő 
összeget nem fizette meg. A késedelmi díj a Fizetési Határidő lejártakor kerül terhelésre.  
** =Akció keretében 2015.01.01-től 2017.06.30-ig nem kerül felszámításra. A 2013.02.05. előtt kötött, élő 
hitelkártya szerződéssel rendelkező számlák esetében díjmentes. 
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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) TERMÉKCSOMAGOK 
Érvényes 2016. március 10-től 

 
 
 

Ön az igényeinek leginkább megfelelő termékcsomagot választhatja. A 
termékcsomagok igénybevételével a számlavezetésen kívül számos más terméket 
is könnyen és gyorsan igénybe vehet. Termékcsomag választása esetén a csomag 
egyes elemeit kedvezőbb feltételekkel kínáljuk, mint a termékeket külön-külön. 
 
 

„TRADÍCIÓ” termékcsomag – hagyományos banki ügyintézést kedvelőknek 
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 Bankkártya 
 Folyószámlahitel (min. 100.000 Ft) 
Kondíciók: 
Szolgáltatói díjterhelések 50 Ft/tétel* 
Maestro bankkártya éves díja ingyenes 
Maestro bankkártyához társkártya 50%-os kedvezmény 
Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat, felülvizsgálati díjat és szerződéskötési 
díjat nem számítunk fel. 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor, munkabér vagy 
nyugdíj átutalás jóváírásakor és 2 db közüzemi vagy tartós megbízás megléte esetén 
érvényes. 
*2013.01.01. előtt kötött, élő fizetési számla Tradíció számlacsomagra vonatkozó keretszerződéssel 
rendelkező számlák esetében ingyenes. 

 
„VITALITÁS” termékcsomag – elektronikus banki ügyintézést előtérbe helyezőknek 
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 NetB@nk 
 Bankkártya 
  
Kondíciók: 
Maestro bankkártya éves díja ingyenes 
Maestro bankkártyához társkártya 50%-os kedvezmény 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor, munkabér vagy 
nyugdíj átutalás jóváírásakor érvényesek. 
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„ŐSZIDŐ” termékcsomag – nyugdíjas ügyfeleinknek 
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 Mobil takarékszámla (min. 1.000 Ft) 
 Megújuló folyószámlahitel (min. 

50.000 Ft) 
Kondíciók: 
Számlavezetési díj 1 Ft/minden megkezdett hónap 
Havi zárlati díj ingyenes 
Bankpénztári felvétel 300 Ft/tétel 
Megújuló Lakossági Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat, felülvizsgálati díjat, 
szerződéskötési díjat nem számítunk fel. 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és nyugdíj 
átutalás jóváírása esetén érvényes. 
 
 

„SULI-MIX” termékcsomag – 14-18 év közötti, belföldi középiskolai diákoknak  
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 NetB@nk 
 Maestro Ifjúsági bankkártya 
Kondíciók: 
Maestro Ifjúsági bankkártya éves díja ingyenes 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak a törvényes képviselő hozzájárulásakor érvényesek. 
 
 
„STUDI-MIX” termékcsomag – 18-26 év közötti diákoknak, főiskolai, egyetemi 
hallgatóknak  
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 NetB@nk 
 Maestro Ifjúsági bankkártya 
Kondíciók: 
Maestro Ifjúsági bankkártya éves díja ingyenes 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak a hallgatói jogviszony igazolásakor érvényesek. 



   Hirdetmény 

 

4/2017.  Érvényes: 2017. május 22-től 12 

 

LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) BETÉTÜGYLETEK FORINTBAN 
Érvényes 2017. április 01-től 

 
A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos 
Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A betétbiztosításra vonatkozó 
részletes információkat a mindenkor hatályos üzletszabályzat tartalmazza. 

 
 EBKM 
Látra szóló fizetési számla évi 0,01 % 0,01% 
 
   
Lakossági fizetési számlán lekötött betét      EBKM 
Fix kamatozású: 1 hét 0,01 % 0,01 % 
 2 hét  0,01 % 0,01 % 
 1 hónap 0,01 %           0,01 %           
 2 hónap 0,01 % 0,01 % 
 3 hónap  

4 hónap          
0,01 %   
0,01%         

0,01 % 
0,01%          

 6 hónap            0,01 % 0,01 % 
 9 hónap            0,01 % 0,01 % 
 12 hónap 0,01 % 0,01 % 
 
 
„TENDENCIA” fix betéti akció új forrásra 
 
Fix kamatozású betét 

Hónapok Kamat  EBKM 

3 hónap 0,15% megegyezik a kamattal 

 
Az akció 2017.03.16-tól bármely bankfiókban új forrásként elhelyezett folyószámla 
melletti, folyamatos rendelkezéssel lekötött betétnek a futamidő első 3 hónapos 
kamatperiódusára érvényes.  
 
Új forrásnak minősül az az elhelyezni kívánt összeg, amely a lekötést megelőző hónap 
utolsó napján  nem szerepelt az Ügyfelünk Kinizsi Banknál nyilvántartott látra szóló 
számláin vagy lekötésben. 
 
A következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a 
mindenkor hatályos Hirdetmény azonos futamidejű számla melletti betétlekötésre 
vonatkozó kamatával kamatozik tovább. 
Akciós betétben elhelyezhető összeg: minimum 100.000.-Ft., maximum 50.000.000,-Ft  
 
Kamatváltozás esedékessége: A betét kamata  futamidő alatt nem változik.  
 
A betét futamidő előtti megszüntetése esetén a Bank kamatot nem térít.  
Az akció visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatváltozás jogát 
fenntartja. 
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„TENDENCIA” fix betéti akció 
 
Fix kamatozású betét 

Hónapok Kamat  EBKM 

3 hónap 0,10% megegyezik a kamattal 

 
Az akció 2017.03.16-tól bármely bankfiókban új megbízással elhelyezett folyószámla 
melletti, folyamatos rendelkezéssel lekötött betétnek a futamidő első 3 hónapos 
kamatperiódusára érvényes. Az akciós betétben történő lekötésének nem feltétele új 
forrás elhelyezése. 
A következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a 
mindenkor hatályos Hirdetmény azonos futamidejű számla melletti betétlekötésre 
vonatkozó kamatával kamatozik tovább. 
Akciós betétben elhelyezhető összeg: minimum 100.000.-Ft. 
 
Kamatváltozás esedékessége: A betét kamata a futamidő alatt nem változik. 
 
A betét futamidő előtti megszüntetése esetén a Bank kamatot nem térít.  
Az akció visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatváltozás jogát 
fenntartja. 

Egyedi garancia betét  

 

Hónapok 1.000.000 Ft-ig 1.000.001-
5.000.000 Ft 

5.000.001 - 
10.000.000 Ft 

10.000.001 Ft-tól  

1 hónap 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

2 hónap  0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

3 hónap 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

4 hónap 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

5 hónap  0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

6 hónap  0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

12 hónap  0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

Fix kamatozás. EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. 

20.000.000 Ft összeg feletti lekötés esetén a Bank egyedi ajánlatot adhat.  

Mobil takarékszámla  

Változtatható kamatozás: 2017.04.15-ig EBKM 

3 hónap   évi 0,05 %  0,05 %   
6 hónap   évi  0,08 %  0,08 % 
1 éves    évi 0,15 %  0,15 % 
2 éves    évi  0,15 %            0,15 % 
3 éves    évi 0,15 %            0,15 % 
A látra szóló kamat megegyezik a látra szóló lakossági bankszámla kamatával. Felmondáskori kamat nincs. 
 
Változtatható kamatozás: 2017.04.16-tól EBKM 

3 hónap   évi 0,01 %  0,01 %   
6 hónap   évi  0,01 %  0,01 % 
1 éves    évi 0,02 %  0,02 % 
2 éves    évi  0,03 %            0,03 % 
3 éves    évi 0,03 %            0,03 % 
A látra szóló kamat megegyezik a látra szóló lakossági bankszámla kamatával. Felmondáskori kamat nincs. 
 
Takarékszelvény 
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Sávos, fix kamatozású. 
 1 hó    évi 0,01 % 
 2 hó    évi 0,02 % 

3 hó    évi 0,03 %  
EBKM 0,02 % 
 
 
 
Startszámla                                        mindenkori MNB alapkamat – 0,50%* 

* évi,  

EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. 
 

A betéti szerződések részletes leírását az Üzletszabályzat tartalmazza. 
 
Tartós Befektetési Betétszámla (TBSZ) 
Változtatható kamatozás, kamatfizetés évente 

 
Látra szóló kamat:  Mindenkori 1 hónapos lakossági számlán lekötött betét kamata* 
 
Akciós látra szóló kamat                                                              Mindenkori MNB 
alapkamat – 0,50%* 
Változó kamatozás. Az akció 2017.03.31-től visszavonásig érvényes. 
 
*EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. 

     
Tartós Befektetési Betétszámla díjai: 

Számlanyitás Díjmentes 

Számlavezetés Díjmentes 

Szerződés megszűntetés a nyitás évét követő 3. év végén vagy azután Díjmentes 

Szerződés megszüntetés a nyitás évében vagy azt követő 3 éven belül 5000 Ft 

Éves igazolás a számlán keletkezett jövedelemről Díjmentes 
A többi díjtétel megegyezik a mindenkori aktuális Hirdetményben közzétett lakossági számlavezetési 
díjakkal. 

 
2010. november 1-től nem értékesíthető betétek: 
 
Malomkő pénztárjegy 
Sávos, változó kamatozású 

0 - 90 nap    évi 2 % 
91-180 nap    évi 3 % 
181-360 nap    évi 4 % 
361-540 nap    évi 5 % 
EBKM 3,80 % 
Harminc napon belüli felvét esetén kamat mértéke 0 %. 
 

Kinizsi értékjegy   
6 hó:    évi  3,8 % 
EBKM 3,80 % 
Fix kamatozású, 6 hónapon belüli kifizetés esetén nem jár kamat.   

 
Értékjegy 
Változó kamatozás, időküszöbös, negyedévente kamatos kamat. 
 0-6 hónapig:   évi  3,8 % 
 6-12 hónapig:   évi  4,0 % 
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 éven túl   évi  4,0 %  
EBKM 3,96 % 
2005. szeptember 1-től nem értékesíthető betétek: 
 

Ifjúsági otthonteremtő, Lakástakarékossági betét 
 1 éven belüli felvét:  évi 0 % 
 5 éven belüli felvét:  évi 4 % 
 5 éven túli felvét:  évi 4 %  EBKM 4,00 % 
2017.04.16-tól 
           5 éven túli felvét: Mindenkori lakossági fizetési számla látra szóló 

kamata. EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. 
 
Kamatjegy 
Sávos, változó kamatozású, kamatok felvehetők havonta, negyedévente, lejáratkor egy 
összegben kamatos kamattal. 
 1 hó: évi 2 %  7 hó: évi 4 % 
 2 hó: évi 2 %  8 hó: évi 4 % 
 3 hó: évi 2 %  9 hó: évi 4 % 
 4 hó: évi 3 %  10 hó: évi 6 % 
 5 hó: évi 3 %  11 hó: évi 6 % 

6 hó: évi 3 %  12 hó: évi 6 %  EBKM:  3,70-3,76% 
 
2006. április 10-től nem értékesíthető betétek: 

Kamatozó könyves takarékbetét (2017.04.15-ig)                 EBKM 

 Látra szóló    évi 0,01  % 0,01   % 
1/2évre lekötött             évi  0,05   % 0,05   % 

 1 évre lekötött   évi 0,10   % 0,10   % 
 2 évre lekötött   évi  0,10   % 0,10   % 
 3 évre lekötött   évi 0,10   % 0,10   % 

Kamatozó könyves takarékbetét (2017.04.16-tól)                 EBKM 

 Látra szóló    évi 0,01  % 0,01   % 
1/2évre lekötött             évi  0,01   % 0,01   % 

 1 évre lekötött   évi 0,01   % 0,01   % 
 2 évre lekötött   évi  0,01   % 0,01   % 
 3 évre lekötött   évi 0,01   % 0,01   % 
 
 
 „TENDENCIA” betéti akció új forrásra (2017.01.01-től nem értékesíthető) 
 
Változó kamatozású betét 

Hónapok Kamat  EBKM 

6 hónap jegybanki alapkamat - 0,20% megegyezik a kamattal 

4 hónap jegybanki alapkamat - 0,25% megegyezik a kamattal 

 
Az akció 2016.02.16-tól bármely bankfiókban új forrásként elhelyezett folyószámla 
melletti, folyamatos rendelkezéssel lekötött betétnek a futamidő első 6 illetve 4 hónapos 
kamatperiódusára érvényes.  
 
Új forrásnak minősül az az elhelyezni kívánt összeg, amely a lekötést megelőző hónap 
utolsó napján  nem szerepelt az Ügyfelünk Kinizsi Banknál nyilvántartott látra szóló 
számláin vagy lekötésben. 
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A következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a 
mindenkor hatályos Hirdetmény azonos futamidejű számla melletti betétlekötésre 
vonatkozó kamatával kamatozik tovább. 
Akciós betétben elhelyezhető összeg: minimum 100.000.-Ft., maximum 50.000.000,-Ft  
 
Kamatváltozás esedékessége: A betét a jegybanki alapkamat változásának napjától a 
hatályos referenciakamat mértékével számított kamatmértékkel kamatozik tovább. 
 
A betét futamidő előtti megszüntetése esetén a Bank kamatot nem térít.  
Az akció visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatváltozás jogát 
fenntartja. 
 
 
„TENDENCIA 12” betéti akció (2017.01.01-től nem értékesíthető) 
 
Változó kamatozású betét 

Hónapok Kamat  EBKM 

12 hónap jegybanki alapkamat - 0,30% megegyezik a kamattal 

4 hónap jegybanki alapkamat - 0,35% megegyezik a kamattal 

 
Az akció 2016.02.16-tól bármely bankfiókban új megbízással elhelyezett folyószámla 
melletti, folyamatos rendelkezéssel lekötött betétnek a futamidő első 12 illetve 4 hónapos 
kamatperiódusára érvényes. Az akciós betétben történő lekötésének nem feltétele új 
forrás elhelyezése. 
A következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a 
mindenkor hatályos Hirdetmény azonos futamidejű számla melletti betétlekötésre 
vonatkozó kamatával kamatozik tovább. 
Akciós betétben elhelyezhető összeg: minimum 100.000.-Ft. 
 
Kamatváltozás esedékessége: A betét a jegybanki alapkamat változásának napjától a 
hatályos referenciakamat mértékével számított kamatmértékkel kamatozik tovább. 
 
A betét futamidő előtti megszüntetése esetén a Bank kamatot nem térít.  
Az akció visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatváltozás jogát 
fenntartja. 
 
 

„TENDENCIA” fix betéti akció új forrásra (2017.03.16-tól nem értékesíthető) 
 
Fix kamatozású betét 

Hónapok Kamat  EBKM 

3 hónap 0,3% megegyezik a kamattal 

 
Az akció 2017.01.01-től bármely bankfiókban új forrásként elhelyezett folyószámla 
melletti, folyamatos rendelkezéssel lekötött betétnek a futamidő első 3 hónapos 
kamatperiódusára érvényes.  
 
Új forrásnak minősül az az elhelyezni kívánt összeg, amely a lekötést megelőző hónap 
utolsó napján  nem szerepelt az Ügyfelünk Kinizsi Banknál nyilvántartott látra szóló 
számláin vagy lekötésben. 
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A következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a 
mindenkor hatályos Hirdetmény azonos futamidejű számla melletti betétlekötésre 
vonatkozó kamatával kamatozik tovább. 
Akciós betétben elhelyezhető összeg: minimum 100.000.-Ft., maximum 50.000.000,-Ft  
 
Kamatváltozás esedékessége: A betét kamata  futamidő alatt nem változik.  
 
A betét futamidő előtti megszüntetése esetén a Bank kamatot nem térít.  
Az akció visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatváltozás jogát 
fenntartja. 
 
 
 
 
„TENDENCIA” fix betéti akció (2017.03.16-tól nem értékesíthető) 
 
Fix kamatozású betét 

Hónapok Kamat  EBKM 

3 hónap 0,2% megegyezik a kamattal 

 
Az akció 2017.01.01-től bármely bankfiókban új megbízással elhelyezett folyószámla 
melletti, folyamatos rendelkezéssel lekötött betétnek a futamidő első 3 hónapos 
kamatperiódusára érvényes. Az akciós betétben történő lekötésének nem feltétele új 
forrás elhelyezése. 
A következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a 
mindenkor hatályos Hirdetmény azonos futamidejű számla melletti betétlekötésre 
vonatkozó kamatával kamatozik tovább. 
Akciós betétben elhelyezhető összeg: minimum 100.000.-Ft. 
 
Kamatváltozás esedékessége: A betét kamata a futamidő alatt nem változik. 
 
A betét futamidő előtti megszüntetése esetén a Bank kamatot nem térít.  
Az akció visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatváltozás jogát 
fenntartja. 
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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, 
DEVIZAÜGYLETEK 

Érvényes 2016. október 29-től 

 
Számlanyitási díj:                                           díjmentes 
Számlavezetési díj:                                         1 EUR/hó* 
 
Forgalmi jutalék: 
 

Bankon belüli átvezetések 
Konverzió nélkül Konverzióval 

Jutalék Jutalék 
Alkalmazott árfolyam 
 

Átvezetés ügyfél saját 
devizaszámlái között 

Jutalékmentes 
0,1%  
min. 1 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfél saját 
devizaszámlái között 
elektronikus 

Jutalékmentes 
0,09%  
min. 1 EUR  
max. 250 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfelek 
devizaszámlái között 

0,33%  
min 4,2 EUR  
max 260 EUR 

0,33%  
min. 4,2 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfelek 
devizaszámlái között 
elektronikus 

0,31%  
min 4,2 EUR  
max 250 EUR 

0,31%  
min 4,2 EUR  
max 250 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfél saját forint 
számlájára 

- 
0,1%  
min. 1 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés ügyfél saját forint 
számlájára elektronikus 

- 
0,09%  
min. 1 EUR  
max. 250 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés más ügyfél forint 
számlájára 

- 
0,33%  
min. 4,2 EUR 
max. 260 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés más ügyfél forint 
számlájára elektronikus 

- 
0,31%  
min 4,2 EUR  
max 250 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés ügyfél 
forintszámlájáról saját 
devizaszámlára 

 jutalékmentes deviza eladás 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról más ügyfél 
devizaszámlájára 

- 
0,33%, min 4,2 
EUR, max 250 
EUR** 

deviza eladás 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról saját 
devizaszámlára elektronikus 

 jutalékmentes deviza eladás 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról más ügyfél 
devizaszámlájára elektronikus 

- 
0,31%, min 4,2 
EUR, max 250 
EUR** 

deviza eladás 

    
*2013.01.01 előtt kötött, élő devizaszámla keretszerződéssel rendelkező számlák esetében jutalékmentes. 
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**2013.01.01. előtt kötött, élő Ft fizetési számla keretszerződéssel rendelkező számlák esetében 
jutalékmentes. 

  

Bankon kívüli átutalás 
Konverzió nélkül Konverzióval 

Jutalék Jutalék 
Alkalmazott árfolyam 
 

Devizaszámla terhére indított 
deviza átutalás 

0,41%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

0,46%  
min 14,59 EUR  
 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 

0,41%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

0,46%  
min 14,59 EUR  
 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla terhére indított 
deviza átutalás elektronikus 

0,39%  
min 12 EUR  
max 250 EUR 

0,44%  
min 14 EUR  
 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 
elektronikus 

0,39%  
min 12 EUR  
max 250 EUR 

0,44%  
min 14 EUR  
 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Forintszámla terhére indított 
deviza átutalás 

- 
0,41%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

deviza eladás 

Forintszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 

- 
0,41%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

deviza eladás 

Forintszámla terhére indított 
deviza átutalás elektronikus 

- 
0,39%  
min 12 EUR  
max 250 EUR 

deviza eladás 

Forintszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 
elektronikus 

- 
0,39%  
min 12 EUR  
max 250 EUR 

deviza eladás 

Devizaszámla javára érkező 
deviza átutalás 

5,25 EUR 5,25 EUR 
deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla javára érkező 
SEPA deviza átutalás 

5,25 EUR 5,25 EUR 
deviza vétel/deviza 
eladás 

Forintszámla javára érkező 
deviza átutalás 

- 5,25 EUR deviza vétel 

Forintszámla javára érkező 
SEPA deviza átutalás 

- 5,25 EUR deviza vétel 

Forintszámla terhére indított 
forint átutalás külföldre 

0,31% 
min. 3670 Ft 
max. 115000 Ft  

- - 

Forintszámla javára érkező 
forint átutalás külföldről 

jutalékmentes   

Devizaszámlára javára érkező 
forint átutalás  

 jutalékmentes deviza eladás 

Devizaszámla terhére 
beszedés, hatósági 
átutalás/átutalási végzés 
teljesítése 

- 
0,62%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

deviza vétel 
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Pénztári tranzakciók Konverzió nélkül Konverzióval 

Jutalék Jutalék Alkalmazott árfolyam 
 

Pénztári befizetés valutában 
devizaszámlára 

jutalékmentes jutalékmentes  
valuta vétel/deviza 
eladás 

Pénztári befizetés forintban 
devizaszámlára 

- jutalékmentes deviza eladás 

Pénztári kifizetés valutában 
devizaszámláról 

0,71 % EUR 0,71 % EUR 
deviza vétel/valuta 
eladás 

Pénztári kifizetés forintban 
devizaszámláról 

- 
0,82 % 
min. 2 EUR  

deviza vétel 

 
Előre megrendelt kp felvételének meghiúsulása*                             0,16%, min. 2100 Ft  
 
500 EUR vagy annak megfelelő más devizaösszeg feletti készpénzfelvételi igényt 3 munkanappal a 
felvételt megelőzően kötelező bejelenteni.   
 
 

Egyéb költségek 
 
 

Swift igazolás 10 EUR/oldal 

Sürgősségi felár 0,6% min 40 EUR 
Hibás IBAN/BIC azonosítóval kezdeményezett 
deviza átutalás 

10 EUR + a partnerbank által 
felszámított díj 

Swift üzenet másolása 500 Ft/üzenet 

Bank által még nem teljesített papír alapú 
megbízás visszavonása  

10 EUR 

Igazolások kiadása (ideértve a cégbírósági 
igazolást is) 

5 EUR  

Könyvvizsgálat céljára kiadott teljes körű 
számlainformáció 

100 EUR 

A megbízások helytelenségéből, nem 
szerződésszerű magatartásból eredő vagy  
egyéb külön levelezés költsége levelenként 

10 EUR 

  
 
 

A Bank a számlaműveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla 
devizanemében vonja le. 
A fix összegben meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a napi banki deviza 
közép árfolyamon történik. 
 

A nyomtatvány és egyéb költségek megegyeznek a Lakossági forint számlavezetésnél 
meghirdetett díjakkal. 
 

 
A Bank minden év március 1-ig automatikusan a megelőző évre vonatkozó Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzé tett fogyasztói árindex mértékével jogosult a fizetési számlavezetési 
jutalékok és díjak mértékét módosítani. A díj változásánál a Bank a Ft értékek esetében 5 Ft-ra 
történő felfelé kerekítést, deviza összegek, százalékos értékek esetében két tizedes jegyre történő 
kerekítést alkalmaz. 
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LAKOSSÁGI DEVIZASZÁMLA PLUSZ 

Számlanyitási díj 0 

Számlavezetési díj 1,00 EUR/hó 

Bankon kívüli átutalások   

Devizaszámla terhére dev.utalás  0,22 % min 11,09 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére SEPA dev.utalás 0,22 % min 11,09 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére dev.ut. 
konverziós 

0,27 % min 13,31 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére SEPA dev.ut. 
konverziós 

0,27 % min 13,31 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére indított 
devizautalás elektronikus 

0,20% min 10,57 EUR max 264 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére indított SEPA 
devizautalás elektronikus 

0,20% min 10,57 EUR max 264 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére indított 
devizautalás elektronikus konverziós 

0,25% min 12,68 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére indított SEPA 
devizautalás elektronikus konverziós 

0,25% min 12,68 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla javára dev.ut. 5,55 EUR 

Devizaszámla javára SEPA dev.ut. 5,55 EUR 

Devizaszámla javára dev.ut. konverziós 5,55 EUR 

Devizaszámla javára SEPA dev.ut. 
konverziós 

5,55 EUR 

Devizaszámla terhére beszedés, 
hatósági átutalás, átutalási végzés 

0,44% min 11,09 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Bankon belüli átvezetések   

Átvezetés saját devizaszámlákra Jutalékmentes 

Átvezetés saját devizaszámlák között 
konverziós 

0,11 % min 1,01 EUR max 274 EUR 

Átvezetés ügyfél saját Ft számlájára 0,11 % min 1,01 EUR max 274 EUR 

Átvezetés saját devizaszámlákra 
elektronikus 

Jutalékmentes 

Átvezetés saját devizaszámlák között 
konverziós elektronikus 

0,1% min 1,01 EUR max 264 EUR 

Átvezetés ügyfél saját Ft számlájára 
elektronikus 

0,1% min 1,01 EUR max 264 EUR 

Átvezetés más ügyfél devizaszámláira 0,14 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés ügyfelek devizaszámlái 
között konverziós 

0,14 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés más ügyfél forint számlájára 0,14 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés ügyfelek devizaszámlái 
között elektronikus,  

0,12 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés ügyfelek devizaszámlái 
között elektronikus, konverziós  

0,12 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés más ügyfél forint számlájára 
elektronikus 

0,12 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Pénztári tranzakciók   

Befizetés devizaszámlára Jutalékmentes 

Kifizetés devizaszámláról valutában  0,33% + (0,6% **) 

Kifizetés devizaszámláról forintban  0,44% min 1,01 EUR + (0,6% **) 

** A tranzakciós illetékre vonatkozó hatályos jogszabály szerinti aktuális mérték 

A egyéb költségek, feltételek megegyeznek a Lakossági deviza számlavezetésnél 
meghirdetett díjakkal, feltételekkel. 
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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) DEVIZABETÉTEK 
Érvényes 2017. április 01-től 

 
A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási 
Alap által biztosítottak. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat a 
mindenkor hatályos üzletszabályzat tartalmazza. 

 
Látra szóló devizaszámla   

  EBKM 
 

USD 0% 0% 
CHF 0% 0% 
GBP 0% 0% 
EUR 0% 0% 

 
Lekötött devizabetét 
 

 1 hó 3 hó 6 hó 12 hó 

 Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM 

USD 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,10% 0,10% 0,13% 0,13% 

CHF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

GBP 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,08% 0,08% 0,12% 0,12% 

EUR 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 
 
A devizák közül a GBP kamatlába 365 napos bázison, míg a többi deviza kamatlába 360 napos 
bázison értendő. 
A lekötéskori kamatláb adott betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás). 
Leköthető minimum összeg nincs. 
Lekötési idő lejárata előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár.  
 

Nagy összegű (jelenleg 100.000,- EUR, illetve ennek megfelelő értékű más deviza), vagy ezen összeg 
feletti lekötött betét esetén a Bank egyedi kamatlábat állapíthat meg.  Egyedi devizabetét esetében az 
EBKM értékét a Bank által kiadott igazolás tartalmazza. A Hirdetmény szerinti kamatoktól való eltérés 
mértéke egyedi devizabetét esetében az elhelyezett összeg és egyéb figyelembe vehető szempontok 
függvényében 0,05-0,25 % lehet. 
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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) HITELEZÉS FORINTBAN 
Érvényes 2017. május 22-től  

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden egyes hiteltermék THM-je egyösszegű folyósítást és 
a megadott hitelösszeget forintban/futamidőt (H/F), feltételezve a vonatkozó 
jogszabályok alapján került kiszámításra! Ahol értelmezhető, a THM ingatlan biztosíték 
nyújtása esetére („É” betűvel jelölve) egy veszprémi lakásra vonatkozó hitelfedezeti érték 
megállapítási díjjal, a termőföld vásárlási célra nyújtott hiteleknél 8 ha nagyságú 
Veszprém megyei termőföld értékmeghatározási díjjal számolva került feltüntetésre. A 
felajánlott biztosíték Hirdetmény szerinti hitelfedezeti érték megállapítási illetve 
értékbecslési díjától függően a THM változhat! A kölcsön folyósításáról, összegéről és 
egyéb kondícióiról a Bank saját feltételei alapján dönt, a kamatváltoztatás jogát a Bank 
fenntartja. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történik, feltétel változás esetén a THM mértéke módosulhat. A THM 
mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 
 
 

A/ Megújuló lakossági folyószámlahitel 
 

  Kamata:    évi 21,99% 
  Rendelkezésre tartási jutalék: évi 2,0 % 
  Szerződéskötési díj   nem kerül felszámításra 
  Hitelbírálati díj   1%, minimum 1.000,-Ft 
  H/F: 375.000/1 év   THM: 29,06% 
 

B.1/ Kinizsi Nyerő Személyi kölcsön  AKCIÓ 2017.12.31-ig 
 

  Kamata:    évi 12,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): Nem kerül felszámításra 
  Hitelbírálati díj   1%, minimum 2.000,-Ft  
  Szerződéskötési díj:  1,5% 

A hitelbírálati és szerződéskötési díj a teljes futamidő alatt az adósok Banknál 
vezetett fizetési számláira érkező rendszeres, legalább a törlesztő részlet 
kétszeresét elérő munkabér jóváírása esetén nem kerül felszámításra. 

  H/F: 500.000/3 év   THM: 17,10% 
 

B.2/ KINIZSI FIX 2 Személyi kölcsön  AKCIÓ 2017.06.30-ig 
 

  Kamata:    évi 12,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): Nem kerül felszámításra 
  Hitelbírálati díj   Nem kerül felszámításra 
  Szerződéskötési díj:  1% 
  H/F: 500.000/3 év   THM: 14,77% 
 

B.3/ AKCIÓS Személyi - áruvásárlási kölcsön 
 

  Kamata:    évi 19,50% 
  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0 % 
  Szerződéskötési díj:  Az akció keretében 2017.06.30-ig 0,-Ft 
  Hitelbírálati díj   Az akció keretében 2017.06.30-ig 0,-Ft 
  H/F: 500.000/3 év   THM: 23,91% 
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C/ Piaci kamatozású lakáscélú hitel – referencia kamathoz kötött 

 

  Kamata:    évi 3 havi Bubor + 4,49% 
  Kezelési költség (kamatszerű): Nem kerül felszámításra 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 5,27% + a fedezeti ingatlan 

biztosítási díja  
 

D/ Jelzálog típusú hitel – referencia kamathoz kötött 
 

  Kamata:    évi 3 havi Bubor + 6,49% 
  Kezelési költség (kamatszerű): Nem kerül felszámításra  
  Szerződéskötési díj   egyszeri 1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 7,39% + a fedezeti ingatlan 

biztosítási díja 
 

E.1/ Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési 
kamattámogatása 

 

A 16/2016. (II.10.) Kormány rendelet alapján nyújtott hitelek esetében: 
  Bruttó kamat:  vonatkozó kormányrendeletben meghatározott mértékű 
   2017. áprilisban  évi 5,691% 
  Hitelbírálati díj   Nem kerül felszámításra 
  Kezelési költség, Zárlati díj Nem kerül felszámításra 
  Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,0 % 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 1,0% 
  Nettó kamat   évi 3,00% 
  Értékbecslés, illetve helyszíni szemle díja:  a Lakossági (fogyasztói) 

lakáscélú vissza nem térítendő állami támogatások részben 
meghatározottak szerint 

  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 3,36% + a fedezeti ingatlan 
biztosítási díja 

 

E.2/ Államilag támogatott lakáshitel új lakáshoz 
 

A 134/2009. (VI.23.) Kormány rendelet alapján nyújtott hitelek esetében: 
  Bruttó kamat:  vonatkozó kormányrendeletben meghatározott mértékű 
   2017. áprilisban  évi 3,319% 
  Kezelési költség, Zárlati díj Nem kerül felszámításra 
  Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,0 % 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  Nettó kamat két gyermek esetén évi 3,319% 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 3,86% + a fedezeti ingatlan 

biztosítási díja. Két gyermek esetén 
 

E.3/ Államilag támogatott lakáskorszerűsítési hitel 
 

A 134/2009. (VI.23.) Kormány rendelet alapján nyújtott hitelek esetében: 
  Bruttó kamat:  vonatkozó kormányrendeletben meghatározott mértékű 
   2017. áprilisban   évi 3,319% 
  Kezelési költség, Zárlati díj Nem kerül felszámításra 
  Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,0 % 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  Nettó kamat    évi 3,319% 
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  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 3,86% + a fedezeti ingatlan 
biztosítási díja 

F/ Banki betét fedezete mellett nyújtott kölcsön 
 

  Kamatrés:  2,0%-3,5%* 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 500.000/1 év**  THM: 8,79% 
 

G/ Lombard hitel 
 

  Kamata:    évi 10,49% 
  Kezelési költség:    egyszeri 1,0% 
  H/F: 500.000/3 év   THM: 15,94% 
 

H/ Egyedi személyi kölcsön  
 

  Kamata:    évi 3 havi Bubor + 2,99 % 
  Kezelési költség:   Nem kerül felszámításra  
  Szerződéskötési díj   egyszeri 1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 5.000.000/6 év*** „É” THM: 4,59% + a fedezeti ingatlan 

biztosítási díja 
 
 I.1/ Termőföld vásárlási célra nyújtott hitel - A 
 

  Kamata:     évi 3 havi Bubor + 3,99% 
  Rendelkezésre tartási jutalék: 1,99% 
  Hitelbírálati díj:   0,5% max.95.000,-Ft**** 
   Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, max. 90.000 Ft**** 
  H/F: 5.000.000/10 év*** „É” THM: 5,35% + a fedezeti ingatlan 

biztosítási díja 
 

Feltétel: adós a Banknál kizárólagos számlavezetést és legalább két 
hozzátartozója készfizető kezességet és a Banknál kizárólagos 
számlavezetést illetve az adós érdekeltségébe tartozó gazdasági 
társaságok a Banknál kizárólagos számlavezetést vállalnak 

 

 I.2/ Termőföld vásárlási célra nyújtott hitel - B 
 

  Kamata:     évi 3 havi Bubor + 4,99% 
  Rendelkezésre tartási jutalék: 1,99% 
  Hitelbírálati díj:*****   0,5-1% max.95.000, ill. 190.000,-Ft**** 
   Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, max. 90.000 Ft**** 
  H/F: 5.000.000/10 év*** „É” THM: 6,55%+ a fedezeti ingatlan 

biztosítási díja 
 

Feltétel: adós a Banknál számlavezetést és egy hozzátartozó készfizető 
kezességet és a Banknál számlavezetést vállal  

 

 I.3/ Termőföld vásárlási célra nyújtott hitel - C 
 

  Kamata:     évi 3 havi Bubor + 6,49% 
  Rendelkezésre tartási jutalék: 1,99% 
  Hitelbírálati díj:   1% max. 190.000,-Ft**** 
   Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, max. 90.000 Ft**** 
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  H/F: 5.000.000/10 év*** „É” THM: 7,87% + a fedezeti ingatlan 
biztosítási díja 

 

Az „A” és „B” konstrukcióktól eltérő esetekben 
J/ Kényszerhitel 

 
  Kamata:    évi 35% 
 
 
 
 

K/ Üdülési jog megvásárlási hitel 
A kölcsön 2013.10.01-től nem igényelhető  

 
  Kamata:    évi 24% 
  Kezelési költség:   egyszeri 2% 
  Hitelbírálati díj   Nem kerül felszámításra 
  H/F: 500.000/3 év***  THM: 28,88% 
 

L/ AKCIÓS Személyi - áruvásárlási kölcsön 
A kölcsön 2013.03.04-től nem igényelhető  

 
  Kamata:    évi 19,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0 % 
  Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5% 
  Hitelbírálati díj   Az akció keretében 0,-Ft 
  H/F: 500.000/3 év   THM: 29,11% 

 
M/ Dent kölcsön 

A kölcsön 2013.03.04-től nem igényelhető  
 

  Kamata:    évi 17,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0 % 
  Szerződéskötési díj:   egyszeri 1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 500.000/3 év   THM: 27,78% 

 

N/ Nyugalom kölcsön 
A kölcsön 2013.03.04-től nem igényelhető  

 
  Kamata:    évi 17,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0 % 
  Szerződéskötési díj:   egyszeri 1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 105.000/2 év***  THM: 43,84% 

 
O/ Piaci kamatozású lakáscélú hitel – nem referencia kamathoz kötött 

A kölcsön 2012.04.01-től nem igényelhető  
 
  Kamata:    évi 10,99% 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 12,02% 
 

P/ Jelzálog típusú hitel - Jeles hitel – nem referencia kamathoz kötött 
A kölcsön 2012.04.01-től nem igényelhető  

 

  Kamata:    évi 12,99% 
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  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0% 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 16,58% 
 

Q/ AKCIÓS Jelzálog típusú hitel – Hathatós hitel 
A kölcsön 2012.04.01-től nem igényelhető  

 

  Kamata:    évi 10,99%  
  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0% 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 14,07% 

Az Akció keretében hitel legfeljebb 10 MFt hitelösszegig, legalább 5 éves 
futamidő esetén igényelhető. A Bank a 6. havi törlesztőrészletet átvállalja pontos 
fizetés esetén. 

 
R.1/ Átváltó hitel 

A kölcsön 2012.01.31-től nem igényelhető  
 

  Kamata:    évi 7,90% 2012.06.30-ig  
    3 havi Bubor+3,49% 2012.07.01-től 
  Kezelési költség (kamatszerű): nem kerül felszámításra 
  Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra 
  Folyósítási jutalék:   egyszeri 1% 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 10,33% 

 
R.2/ Átváltó hitel lakáscélra 

A kölcsön 2012.01.31-től nem igényelhető  
 

  Kamata:    évi 7,90% 2012.06.30-ig  
    3 havi Bubor+3,49% 2012.07.01-től 
  Kezelési költség (kamatszerű): nem kerül felszámításra 
  Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra 
  Folyósítási jutalék:   egyszeri 1% 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 10,33% 
 

S/ Személyi kölcsön  
A kölcsön 2009.11.30-tól nem igényelhető  
 

  Kamata:    évi 24% 2010.05.01-től: évi 21,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0 % 
  H/F: 1.000.000/5 év   THM: 30,04% 2010.05.01-től: 27,50% 
 

T/ Szivárvány személyi - áruvásárlási kölcsön  
A kölcsön 2010.04.01-től nem igényelhető  
 

  Kamata:    évi 24% 2010.05.01-től: évi 21,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0 % 
  H/F: 1.000.000/5 év   THM:  29,39% 2010.05.01-től: 27,50% 
 

U/ Lakossági folyószámlahitel -Rendes hitel 
A kölcsön 2010.04.15-től nem igényelhető  

 
  Kamata:    évi 26% 2010.05.01-től: évi 23,99% 
  Rendelkezésre tartási jutalék: évi 2,0 % 
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  H/F: 500.000/1 év   THM:  31,20% 2010.05.01-től: 28,63% 
 
 
 

V/ Fogyasztási hitel (Extra hitel) 
A kölcsön 2010.04.15-től nem igényelhető  

 
  Kamata:    évi 25% 2010.05.01-től: évi 22,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0 % 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 500.000/3 év   THM:  31,74% 2010.05.01-től: 29,17% 
 

W/ Gyorskölcsön 
A kölcsön 2010.04.15-től nem igényelhető  

 
  Kamata:    évi 26% 2010.05.01-től: évi 23,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): évi 2,0 % 
  Szerződéskötési díj:  egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 500.000/3 év   THM:  33,03% 2010.05.01-től: 30,44% 
 

X/ Állami kiegészítő kamattámogatásos hitelek új lakásra 
A kölcsön 2009.06.30-tól nem igényelhető  

 
A 2003. december 22-e és 2009. június 30-a között befogadott hitelkérelmek 
alapján folyósított hitelek esetében: 

  Kamat:    évi 4,95%    
  Kezelési költség:   évi 2,0% (havonta kerül felszámításra) 
  Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,0 % 
  Szerződéskötési díj   egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM:  7,40% 

A fenti konstrukció keretében 2003. június 16-a előtt valamint 2003. június 16. és 
2003. december 22. között befogadott hitelkérelmek alapján folyósított hitelek 
esetében az ügyfél által fizetendő kamat: évi 4,0%. Kezelési költség: évi 2,0% 
(havonta kerül felszámításra) 

 

Y/ KINIZSI FIX Személyi kölcsön  AKCIÓ 2016.02.15-ig 
A kölcsön 2016.02.16-tól nem igényelhető  

 
  Kamata:    évi 8,99% 
  Kezelési költség (kamatszerű): Nem kerül felszámításra 
  Szerződéskötési díj:  Nem kerül felszámításra 
  Hitelbírálati díj   Nem kerül felszámításra 
  H/F: 500.000/3 év   THM: 12,68% 
 

Z/ Csere hitel  
A kölcsön 2016.03.21-tól nem igényelhető  

 

  Hitelbírálati díj:   Nem kerül felszámításra 
  Kezelési költség (kamatszerű): Nem kerül felszámításra 
  Szerződéskötési díj   Nem kerül felszámításra 
 

  Kamata:    évi 3 havi Bubor +3,49% 
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 5,30% 
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Szabad felhasználású hitel kiváltás esetében, amennyiben 6 hónapja nem volt 15 
napot meghaladó késedelme a kiváltott hitelnek 

 

 Kamata:     évi  3 havi Bubor+2,99%,  
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 4,79% 

 

Lakáscélú hitel kiváltás esetében, amennyiben 6 hónapja nem volt 15 napot 
meghaladó késedelme a kiváltott hitelnek 

 

 Kamata:     évi  3 havi Bubor+2,49%,  
  H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 4,27% 

 

A Csere hitel más banknál fennálló, forintosított deviza/deviza alapú kölcsön 
kiváltására használható fel. A hitel nyújtásának feltétele bankszámla nyitása, 
jövedelem bankszámlára irányítása. A feltételek nem teljesülése esetén a Bank 1 
% kamatfelárat számít fel. Bank hitelkérelemkor az értékbecslés díját átvállalja. 

 
 
 
 
* = Ügyfélminősítés  függvényében. 
** = 3,90%-os kamatlábbal, lejáratkori egy összegű törlesztéssel került a THM számítására vonatkozó 
Kormányrendelet alapján az adott hiteltípusra jellemző összeg és futamidő alapul vételével meghatározásra 
*** = A THM számítására vonatkozó Kormányrendelet alapján az adott hiteltípusra jellemző összeggel és 
futamidővel számolva.   
****= Keretszerződés esetén a hitelbírálati díj és a szerződéskötési díj a hitelkeret után kerül felszámításra, 
a keret terhére kiadott egyedi hitelek után nem. 
***** = Amennyiben az adós kizárólagos számlavezetést és legalább egy hozzátartozója készfizető 
kezességet vállal, a hitelbírálati díj 0,5%, maximum 95.000,-Ft, egyéb esetben 1%, maximum 190.000 Ft. A 
vonatkozó THM 1%-os hitelbírálati díjat feltételezve került kiszámításra. 
 

 

Késedelmi kamat 
 

Ha bármely, a szerződés alapján az ügyfél által fizetendő összeg nem kerül az 
esedékesség időpontjában megfizetésre, az Ügyfél köteles késedelmi kamatot 
fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges 
megfizetésig terjedő időszakra. A késedelmi Kamat mértéke a mindenkor 
hatályos jogszabály alapján megállapított kamat. A jelenleg alkalmazott késedelmi 
kamat mértéke évi 6,0%.  
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Egyéb díjak, jutalékok 
(Valamennyi forint alapú lakossági hiteltermékre vonatkozóan.) 
 
 

Levelezési díj  499,-Ft/levél 

Udvariassági felszólítás díja 499,-Ft/levél 

Felszólítási díj 2.000,-Ft/levél 

Hitelbírálati díj    az igényelt hitel összegének 1,0%-a, 
minimum 2.000,-Ft, de maximum 190.000,-Ft 

A hitelkérelem benyújtásakor kerül felszámításra. Lakossági bankszámlával rendelkező igénylők számára a 
Hitelbírálati díj 50%-a elutasítás esetén visszafizetésre kerül.  

Hitelfedezeti érték 
megállapítási díj 

Építési telek, Társasházi lakás,  

Családi ház Veszprém és Fejér megyében 25.000,-Ft 

 Építési telek, Társasházi lakás,  

Családi ház Veszprém és Fejér megyén kívül 30.000,-Ft 

Felülvizsgálati díj   
folyószámlahitel 
hosszabbítása esetén 

 
2.500,-Ft 

 

 
Előtörlesztési díj* a 2016. március 20-ig megkötött fogyasztói hitelszerződések esetén 

Előtörlesztési díj* 
Az előtörlesztett 
tőkeösszegre számítva 

részleges vagy teljes 
előtörlesztés nem jelzálog 
fedezet mellett nyújtott hitel 
esetén** 

amennyiben a hitel szerződés 
szerinti lejárata és az előtörlesztés 

időpontja közötti időtartam 
meghaladja az egy évet:1%  

  amennyiben a hitel szerződés 
szerinti lejárata és az előtörlesztés 

időpontja közötti időtartam nem 
haladja meg az egy évet:0,5% 

Előtörlesztési díj* 
Az előtörlesztett 
tőkeösszegre számítva 

részleges vagy teljes 
előtörlesztés jelzálog fedezet 
mellett nyújtott hitel esetén*** 

amennyiben az előtörlesztés nem 
másik hitelintézetnél felvett 

hitelből történik: 1% 
  amennyiben az előtörlesztés 

másik hitelintézetnél felvett 
hitelből történik: 2%  

Előtörlesztési díj* hitelkiváltás a Kinizsi Bank 
által folyósított hitelből 

Díjmentes 

Előtörlesztési díj* a 2016. március 21-től kezdődően megkötött fogyasztói 
hitelszerződések esetén 

 

Előtörlesztési díj* összege a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű, de 
maximum az előtörlesztett összeg 2%-a lehet. 
 
Prolongációs díj**** max. 30 napos prolongáció esetén a prolongált (halasztott) 

összeg 0,5%-a, minimum 5.000,-Ft 

 30 napon túli prolongáció esetén a prolongált (halasztott) összeg 
1,0%-a, minimum 20.000,-Ft 
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Szerződésmódosítási díj 
kivéve prolongáció és előtörlesztés 

- amennyiben az eredeti szerződéses összeg az  
1,0 millió Ft-ot nem éri el 

5.000,-Ft/ 
módosítás 

- amennyiben az eredeti szerződéses összeg az 
1,0 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja 

10.000,-Ft/ módosítás 

- amennyiben az eredeti szerződéses összeg az 
5,0 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja 

20.000,-Ft/ módosítás 

- amennyiben az eredeti szerződéses összeg az 
10,0 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja 

35.000,-Ft/ módosítás 

Zárlati díj***** 3,5 ‰ 

Nem teljesítési pótdíj Átváltó hitelek esetén, amennyiben az 
Adós nem teljesíti a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit. 
A kötelezettségek teljesítését a Bank 
legalább évente vizsgálja. A pótdíj évente 
egyszer számítható fel. 

0,5%,  
minimum 10.000,-Ft, 
maximum 50.000,-Ft. 

Az aktuálisan 
fennálló hitelösszegre 

vetítve 

Hitel/Garancia ígérvény díja kötelező ígérvény 1,0%, minimum 50.000,-
Ft/ígérvény, maximum 
100.000,- Ft/ígérvény 

 
 nem kötelező ígérvény 0,5%, minimum 25.000,-

Ft/ígérvény, maximum 
50.000,-Ft/ígérvény 

KHR Ügyféltudakozvány díja  A BISZ Zrt. felé fizetendő mindenkori díj 
(jelenleg díjmentes) 

 

Online tulajdoni lap lekérés 
díja (nem hiteles) 

4.000,- Ft 

Online térképmásolat lekérés 
díja (nem hiteles) 

4.000,- Ft 

Ingatlan értékbecslés: Bankunk a tAX Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 
22) által készített értékbecslést fogadja el. 

* = Előtörlesztési díj beszedése kizárólag egy jogcím alapján lehetséges. Valamennyi esetben ingyenes, 
amennyiben visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. 
** = Az előtörlesztési díj összegének maximuma az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti 
lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő, az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek 
figyelembevételével számított hitelkamat összegével egyezik meg. Folyószámlahitel előtörlesztése esetén 
előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. Az előtörlesztés díja 0, amennyiben tizenkét hónap alatt a 
fogyasztó egy alkalommal teljesít előtörlesztést, legfeljebb kétszázezer forint összegben. 
*** = részleges, vagy teljes előtörlesztéskor jelzálog fedezet mellett nyújtott hitel esetében amennyiben a 
fogyasztó a teljes előtörlesztés időpontját megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített, 
továbbá a fennálló tartozás összege nem haladja meg az egymillió forintot, előtörlesztési díj nem kerül 
felszámításra. Lakáscélú jelzáloghitel esetében szintén nem kerül felszámításra, a szerződés hatályba 
lépésétől számított 24 hónapot követően teljesített első részleges vagy teljes előtörlesztése alkalmával 
kivéve ha az más hitelintézet által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg 
meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét, ebben az esetben 2% az 
előtörlesztés díja 
**** = jelzáloghitel esetén, amennyiben 5 éven belül nem került rá sor egy alkalommal, továbbá ha legalább 
90 napos késedelembe esett fogyasztó a futamidő alatti egyszeri kezdeményezésére, legfeljebb 5 évvel 
történő prolongálás ingyenes 
***** = Termőföld vásárlási hitelkeret esetén a keret terhére kiadott egyedi hitelek után kerül felszámításra, 
a hitelkeret után nem. 
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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) HITELEZÉS DEVIZÁBAN 
Érvényes 2013. március 04-től 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden egyes hiteltermék THM-je egyösszegű folyósítást és 
a megadott hitelösszeget forintban/futamidőt (H/F), feltételezve a vonatkozó 
jogszabályok alapján került kiszámításra! Ahol értelmezhető, a THM ingatlan biztosíték 
nyújtása esetére („É” betűvel jelölve) a lakásra vonatkozó hitelfedezeti érték 
megállapítási díjjal számolva került feltüntetésre. A THM számításánál a hitelbírálati díjat 
figyelembe vesszük, 1db Cirrus/Maestro bankkártya meglétét, illetve a kedvezményes 
kamat alkalmazását feltételezzük (ld. részletes feltételek szerint). A felajánlott biztosíték 
Hirdetmény szerinti hitelfedezeti érték megállapítási illetve értékbecslési díjától függően 
a THM változhat! A kölcsön folyósításáról, összegéről és egyéb kondícióiról a Bank saját 
feltételei alapján dönt, a kamatváltoztatás jogát a Bank fenntartja. A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével 
történik és a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató 
mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát és a deviza alapú kölcsönök 
árfolyamkockázatát! A THM meghatározása a forint fizetések alapul vételével történt. 
 
 
 A.1/ Személyi kölcsön (euró /EUR/ alapú kölcsön)  

 A kölcsön 2013.03.04-től nem igényelhető  
 
 Kamata: évi 13,89%* 
 Kezelési költség (kamatszerű): havi 0,174% 
 Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5% 
 H/F: 500.000/3 év THM: 24,84% 

 
 

 A.2/ Személyi kölcsön (svájci frank /CHF/ alapú kölcsön)  
 A kölcsön 2013.03.04-től nem igényelhető  

 
 Kamata: évi 11,89%* 
 Kezelési költség (kamatszerű): havi 0,29% 
 Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5% 
 H/F: 500.000/3 év THM: 25,59% 
 
 B.1/ Jelzálog típusú hitel (euró /EUR/ alapú kölcsön)  

 A kölcsön 2010.08.16-tól nem igényelhető  
 
 Kamata: évi 7,49%* 
 Kezelési költség (kamatszerű): havi 0,174% 
 Szerződéskötési díj**: egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
 H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 11,03% 
 

B.2/ Jelzálog típusú hitel – Hathatós hitel  
(euró /EUR/ alapú kölcsön)  
A kölcsön 2010.08.16-tól nem igényelhető 
 

 Kamata: évi 6,89%* 
 Kezelési költség (kamatszerű): havi 0,174% 
 Szerződéskötési díj**: egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
 H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 10,21% 
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 B.3/ Jelzálog típusú hitel (svájci frank /CHF/ alapú kölcsön)  
 A kölcsön 2010.08.16-tól nem igényelhető 

 
 Kamata: évi 5,49%* 
 Kezelési költség (kamatszerű): havi 0,29% 
 Szerződéskötési díj**: egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
 H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 10,36% 

 
B.4/ Jelzálog típusú hitel – Hathatós hitel 

(svájci frank /CHF/ alapú kölcsön)  
 A kölcsön 2010.08.16-tól nem igényelhető 

 
 Kamata: évi 4,99%* 
 Kezelési költség (kamatszerű): havi 0,29% 
 Szerződéskötési díj**: egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
 H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 9,66% 

 C.1/ Lakáscélú hitel (euró /EUR/ alapú kölcsön)  
A kölcsön 2010.08.16-tól nem igényelhető 

 
 
 Kamata: évi 5,99%* 
 Kezelési költség (kamatszerű): havi 0,174% 
 Szerződéskötési díj**: egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
 H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 9,34% 

 
C.2/ Lakáscélú hitel (svájci frank /CHF/ alapú kölcsön)  

A kölcsön 2010.08.16-tól nem igényelhető 
 
 Kamata: évi 4,49%* 
 Kezelési költség (kamatszerű): havi 0,29% 
 Szerződéskötési díj**: egyszeri 0-1,5%, maximum 90.000,-Ft 
 H/F: 5.000.000/20 év „É” THM: 9,23% 

 
Késedelmi kamat 

 
Ha bármely, a szerződés alapján az ügyfél által fizetendő összeg nem kerül az 
esedékesség időpontjában megfizetésre, az Ügyfél köteles késedelmi kamatot 
fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges 
megfizetésig terjedő időszakra. A késedelmi kamat mértéke a mindenkor hatályos 
jogszabály alapján megállapított kamat. A jelenleg alkalmazott késedelmi kamat 
mértéke évi 6,0%.  

 
Egyéb díjak, jutalékok 
 
(Lásd a forint alapú lakossági hiteltermékre vonatkozó egyéb díjakat és 
jutalékokat az alábbi eltérésekkel) 
Részleges illetve teljes előtörlesztés esetén a minimum előtörleszthető összeg: 
1000 EUR vagy 1500 CHF.   
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* = A meghirdetett kamat kedvezményes kamatnak minősül. Az adott kedvezmény mértéke évi 2,0%. A 
kedvezménnyel csökkentett kedvezményes kamat igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél a Banknál 
bankszámlával és jövedelem átutalással (vagy két tartós megbízással, vagy két UGIRO felhatalmazással) 
és bankkártyával (vagy hitelkártyával) rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél a kedvezmény alapjául 
szolgáló termékeket megszünteti, vagy fentiek szerinti megbízásait visszavonja, a Bank jogosulttá válik a 
kedvezmény azonnali hatállyal történő visszavonására.     
** = lásd Lakossági hitelezés forintban.  
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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) LAKÁSCÉLÚ VISSZA NEM 
TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 

Érvényes 2016. május 09-től  

 
 

Családi otthonteremtési kedvezmény 
 

A 16/2016. (II.10.) és 17/2016. (II.10.) Kormány rendelet alapján nyújtott Családi 
otthonteremtési kedvezmény esetében: 

 
  Bírálati díj:* 1,5%, de legfeljebb 30.000,-Ft 
 
  Értékbecslés díja és helyszíni szemle díja 
 

- kiszállás: Veszprém és Fejér megyében ingyenes, egyébként 55,- Ft/km 
 

- ingatlan vásárlás esetén a szakvélemény: 33.020,-Ft 
 

- ingatlan építés, bővítés esetén  

 az első szakvélemény: 43.180,-Ft 

 további készültségi fok megállapítás: 24.130,-Ft 
 
  Dokumentumok beszerzésének díja:** Beszerzéssel kapcsolatos 

költségeket az ügyfél utólag köteles megfizetni 
 
 
 
* Lakáscélú kölcsönnel együtt történő igénylés esetén nem kerül felszámításra 

** A beszerzendő dokumentumokra vonatkozóan a Bank közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást kér 
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VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉS 
Érvényes 2017.január 01-től 

 
 
Az Ön vállalkozásának leginkább megfelelő számlavezetési csomagot nyújtjuk. A 
számlavezetési szolgáltatás igénybevételével számos más terméket is könnyen és 
gyorsan igénybe vehet. 
 

 
 

Kinizsi Mini Számlacsomag – mikro-, kis-, és kezdő vállalkozásoknak 
 

Számlavezetési díj  990  Ft/minden megkezdett hónap 
Forgalmi jutalék 

- Külső köri papíros 0,64%, minimum 499 Ft/tétel 
- Külső köri elektronikus 0,46%, minimum 399 Ft/tétel 
- Külső köri tartós megbízás 0,46%, minimum 399 Ft/tétel 
- Belső köri papíros 0,52%, minimum 499 Ft/tétel 
- Belső köri elektronikus 0,43%, minimum 349 Ft/tétel 
- Belső köri tartós megbízás 0,43%, minimum 349 Ft/tétel 
- Ügyfelek saját számlái közötti átvezetések jutalékmentesek. 
- VIBER 0,6%, minimum 21.000 Ft/tétel 
- Felhatalmazásos/okmányos beszedés  
      teljesítése 0,64%, minimum 499 Ft/tétel 
- Hatósági átutalás/átutalási végzés telj. 0,64%, minimum 499 Ft/tétel 
- Szolgáltatói díjterhelések  0,41%, minimum 499 Ft/tétel 
- Postai kifizetési utalvány terhelése 0,54%, minimum 490 Ft/tétel 

Számlanyitás minimum összege 5.000 Ft 
 
 

Kinizsi Standard Számlacsomag – középvállalkozásoknak 
 

Számlavezetési díj  3.490 Ft/minden megkezdett hónap 
Forgalmi jutalék 

- Külső köri papíros 0,43%, minimum 399 Ft/tétel 
- Külső köri elektronikus 0,36%, minimum 349 Ft/tétel 
- Külső köri tartós megbízás 0,36%, minimum 349 Ft/tétel 
- Belső köri papíros 0,38%, minimum 349 Ft/tétel 
- Belső köri elektronikus 0,31%, minimum 299 Ft/tétel 
- Belső köri tartós megbízás 0,31%, minimum 299 Ft/tétel 
- Ügyfelek saját számlái közötti átvezetések jutalékmentesek. 
- VIBER 0,6%, minimum 21.000 Ft/tétel 
- Felhatalmazásos/okmányos beszedés 

teljesítése 0,43%, minimum 399 Ft/tétel 
-     Hatósági átutalás/átutalási végzés telj. 0,43%, minimum 399 Ft/tétel 
- Szolgáltatói díjterhelések  0,28%, minimum 349 Ft/tétel 
- Postai kifizetési utalvány terhelése 0,33%, minimum 350 Ft/tétel 

Számlanyitás minimum összege 10.000 Ft 
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Kinizsi Extra Számlacsomag – nagyvállalkozásoknak 
 

Számlavezetési díj  5.990 Ft/minden megkezdett hónap 
Forgalmi jutalék 

- Külső köri papíros 0,41%, minimum 399 Ft/tétel 
- Külső köri elektronikus 0,34%, minimum 299 Ft/tétel 
- Külső köri tartós megbízás 0,34%, minimum 299 Ft/tétel 
- Belső köri papíros 0,36%, minimum 349 Ft/tétel 
- Belső köri elektronikus 0,31%, minimum 249 Ft/tétel 
- Belső köri tartós megbízás 0,31%, minimum 249 Ft/tétel 
- Ügyfelek saját számlái közötti átvezetések jutalékmentesek. 
- VIBER 0,6%, minimum 21.000 Ft/tétel 
- Felhatalmazásos/okmányos beszedés 
      telj                                                             0,41%, minimum 399 Ft/tétel 
-    Hatósági átutalás/átutalási végzés telj. 0,41%, minimum 399 Ft/tétel 
- Szolgáltatói díjterhelések  0,28%, minimum 349 Ft/tétel 
- Postai kifizetési utalvány terhelése 0,31%, minimum 320 Ft/tétel 
-  

Számlanyitás minimum összege 20.000 Ft 
 

Számlanyitási akció 
 

KINIZSI MÉRTÉK PLUSZ üzleti számla  
 
2015.09.01-től a Kinizsi Banknál pénzforgalmi számlát vállalkozások, egyéb 
szervezetek (alapítványok, társasházak, önkormányzatok kivételével) az alábbi 
kedvező feltételek mellett nyithatnak:  
 

 A számlavezetési díj a számlanyitástól számított első 6  hónapban 0 Ft 

 A Netb@nk Internetes szolgáltatás havi díja a számlanyitástól számított első 6 
hónapban 0 Ft 

 MC Electronic Business kártya első éves díja 0 Ft 
 A számlanyitás minimum összege 0 Ft 
 

A többi jutalék és egyéb díjtétel megegyezik a Hirdetmény szerinti EXTRA  
számlacsomag kondícióival. A számlanyitás napjától számított 6 hónap letelte utáni 
munkanaptól a számlán a mindenkori Hirdetmény vállalkozói Kinizsi Standard  
számlacsomagja szerinti jutalék kerül felszámításra. Az akció visszavonásig érvényes. 
 

Minden számlacsomagnál azonos díjtételek 
 
Készpénz  

- Bankpénztári befizetés 0,05% minimum 320 Ft/tétel 
- Bankpénztári felvétel 0,73% minimum 599 Ft/tétel 
- Előre megrendelt kp felvételének  

meghiúsulása  0,17% 
 * A nagyösszegű – fiókonként eltérő összegben meghatározott – készpénzfelvételi igényt a 
felvételt megelőző munkanapon 12 óráig kötelező bejelenteni. 

- Forint érme váltás/befizetés a Banknál 
Számlával rendelkezők részére 
Címletenként 50 db-ig díjmentes 
Címletenként 50 db felett az átvett címlet  
Teljes összegére                                          1,8%  
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UGIRO 
- Átutalás kezdeményezése 0,31%, minimum 109 Ft/tétel 
- Beszedés kezdeményezése 20 Ft/tétel 

Nyomtatványköltségek 
- Átutalási megbízás nyomtatvány 20 Ft/db 

- Beszedési megbízás nyomtatvány 50 Ft/db 

- Deviza-átutalási megbízás 100 Ft/db 

- Készpénzfelvételi utalványtömb 500 Ft/db 

- Postai készpénz-átutalási megbízás  tényleges nyomdai költség 

                 előre nyomtatva + tényleges postaköltség 
- Biankó postai készpénz-átutalási megbízás 100 Ft/db 
- Felhatalmazó levél nyomtatványa 50 Ft/db 

 

Egyéb költségek 
- Zárlati díj 270 Ft/forgalmat bonyolító naponként 
- Számlakivonat díja 

- Belföldre díjmentes 
- Külföldre díjmentes 
- Visszatartott levelezés díjmentes 
- Külön igényelt számlakivonat 520 Ft/db 

- Váltó kezelési díj 2.080 Ft/db 
- Sorba állítás, és módosítása 50 Ft/tétel 
- Értéknapos megbízás 50 Ft/tétel 
- Beszedési megbízási 
      megállapodás befogadása, igazolása 520 Ft/db 
- Felhatalmazói levélen alapuló beszedés 
      indítása a Banknál vezetett számla javára 1.040 Ft/tétel  

- Bankinformáció adása 2.080 Ft/db 
- Egyenlegigazolás 1.040 Ft/db 
- Fedezetigazolás kikötésekkel 1.560 Ft/db 
- Igazolás átutalás indításáról 520 Ft/db 
- Igazolás átutalás indításáról  

idegen nyelven 4.150 Ft/db 
- Számlák zárolása, ügyfél kérésére 520 Ft/db 
- Megbízások módosítása/törlése 310 Ft/db 
- UGIRO felhatalmazás indítása 210 Ft/db 
- Fax költség 360 Ft/oldal 
- IG2 utalás visszahívás kezdeményezése   500 Ft 
- Számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából  
      adódó levelezés  

- Belföldre 1.560 Ft 
- Külföldre 3.120 Ft 

Sürgősségi eljárás (3 munkanapon belül) díja az eredeti díj kétszerese. 
 

NetB@nk szolgáltatás 
- NetB@nk egyszeri regisztrációs díj* 3000 Ft 
- NetB@nk szolgáltatási havi díjak  

- Internetes szolgáltatás havi díja 249 Ft/hó 
- Mobiltelefonos szolgáltatás 
     (Hírnök + Strázsa) alapdíj 420 Ft/hó 

- Internetes szolgáltatás belépési jelszó 
technikai SMS díja 10 Ft/tétel** 
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- Internetes szolgáltatás felhasználónak  
küldött technikai sms díja díjmentes 

- Mobiltelefonos értesítés sms tételdíj 30 Ft/tétel 
- *regisztrációs díjat módosításig nem számítunk fel. 
- ** Akció keretében az érvénybelépéstől 2017.06.30-ig nem kerül felszámításra. 

 
Home Banking díjtételei 

- Telepítés díja 15.000 Ft + Áfa 
- Telepített rendszerhez csatlakozás            1.000 Ft + Áfa 
- Havi díj  ingyenes 
- Kiszállási díj (ügyfél hibából) 3.000 Ft + Áfa/munkaóra 
- Programfrissítés díja:  ingyenes 

 
Széf szolgáltatás 

Biztosítás összege: 1-5 MFt 5-10 MFt 
  A méret 1.450 Ft + Áfa/hó 2.490 Ft + Áfa/hó 

  B méret 1.660 Ft + Áfa/hó 2.700 Ft + Áfa/hó 

  C méret 1.870 Ft + Áfa/hó 2.910 Ft + Áfa/hó 

  D méret 2.080 Ft + Áfa/hó 3.120 Ft + Áfa/hó 

  Kulcsóvadék 20.000 Ft 

   
A Bank minden év március 1-ig automatikusan a megelőző évre vonatkozó Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzé tett fogyasztói árindex mértékével jogosult a fizetési számlavezetési 
jutalékok és díjak mértékét módosítani. A díj változásánál a Bank a Ft értékek esetében 5 Ft-ra 
történő kerekítést, deviza összegek, százalékos értékek esetében két tizedes jegyre történő kerekítést 
alkalmaz.  
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 STANDARD PLUSZ MINI PLUSZ EXTRA PLUSZ 
Havi díjak 
(minden megkezdett hónap után)       

Számlavezetési díj 3 460 Ft 570 Ft 6 330 Ft 

Havi zárlati díj*  290 Ft 290 Ft 290 Ft 

Számlanyitás minimum összege 10 000 Ft 5 000 Ft 20 000 Ft 

Forgalmi jutalékok       

Külső köri papiros út. 
0,23% min 370 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,46% min 520 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,21% min 340 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

Külső köri elektronikus 
0,16% min 200 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,23% min 290 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,14% min 180 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

Külső köri tartós 
0,16% min 200 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,23% min 290 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,14% min 180 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

Belső köri papiros 
0,18% min 340 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,34% min 470 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,16% min 290 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

Belső köri elektronikus 
0,11% min 180 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,23% min 290 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,11% min 110 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

Belső köri tartós 
0,11% min 180 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,23% min 290 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,11% min 110 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

Saját számlák közötti átvezetés  0 0 0 

Szolgáltatói díjterhelés(Csoportos beszedés 
teljesítése) 

0,11% min 180 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,23% min 290 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,11% min 110 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

Beszedés (felhatalmazó levélen alapuló, 
hatósági átutalás átutalási végzés) 

0,23% min 370 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,46% min 520 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,21% min 340 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

Postai kifizetési utalvány 
0,23% min 370 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,46% min 520 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

0,21% min 340 Ft + 

(0,3% max 6000 Ft**) 

Egyéb forgalmi jutalék 

VIBER utalás 0,6% min 21000 Ft 

UGIRO átutalás 0,11% min 50 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Ugiro beszedés 20 Ft 

Készpénz forgalom  

Készpénz befizetés 0,05% min 340 Ft 

Készpénz felvétel 0,29% min 470 Ft+ (0,6%  **) 

Ft számlát érintő devizaforgalom  

Forint számla terhére devizautalás 0,17% min 13,31 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla terhére SEPA devizautalás 0,17% min 13,31 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla terhére devizautalás 
elektronikus 

0,14% min 13,31 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla terhére SEPA devizautalás 
elektronikus 

0,14% min 13,31 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla javára érkező devizautalás 11,09 EUR 

Forint számla javára érkező SEPA dev.utalás 11,09 EUR 

Ft számláról átvezetés saját devizaszámlára 0 

Ft számláról átvezetés saját devizaszámlára 
elektronikus 

0 

Ft számláról átvezetés más ügyfél 
devizaszámlájára 

0,14% min 2,22 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Ft számláról átvezetés más ügyfél 
devizaszámlájára elektronikus 

0,12% min 2,22 EUR max 264 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Ft számla terhére indított Ft utalás külföldre 0,21% min 3670 Ft max 115000 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Forint számla javára érkező Ft utalás külföldről 0 

* Netbank szolgáltatás és elektronikus levelezés igénylése esetén az akció visszavonásáig nem kerül 
felszámításra 

** A tranzakciós illetékre vonatkozó hatályos jogszabály szerinti aktuális mérték 

Az egyéb költségek, szolgáltatások díjai, feltételek megegyeznek a Vállalkozói 
Forint számlavezetési Hirdetményben feltüntetett díjakkal és feltételekkel. 
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Üzleti kártyák kondíciói Érvényes : 2017.01.01-től 

Kártyatermékek 
MC 

Business 
MC 

Electronic Business 

Éves díj/kártyánként 8 000 Ft 2 000 Ft 

Társkártya éves díja 
Nem 

lehetséges* 
Nem 

lehetséges* 

Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Éves díj 1 000 Ft 

PIN újragyártás díja 1 000 Ft 500 Ft 

Kártya újragyártás díja 
(adatmódosítás, sérülés esetén) 2 000 Ft 1 000 Ft 

Kártya letiltás díja 15 000 Ft 2 000 Ft 

ATM kp. felvét (saját) 60Ft + 0,9% 60Ft + 0,9% 

ATM kp. felvét (integrációs) 60Ft + 0,9% 60Ft + 0,9% 

ATM kp. felvét (idegen belföldi) 250Ft + 0,9% 250Ft + 0,9% 

ATM kp. felvét külföldön 4 EUR + 1,6 % 4 EUR + 1,6 % 

ATM egyenleg lekérdezés (saját) 100 Ft 50 Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 100 Ft 50 Ft 

Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 100Ft + 0,9%  
Nem 

lehetséges 

Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 100Ft + 0,9%  
Nem 

lehetséges 

Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 350Ft + 0,9%  
Nem  

lehetséges 

Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 5 EUR + 1,6 %  
Nem 

lehetséges 

Kp. felvét postán 350Ft + 0,9% max  
Nem 

lehetséges 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 100 Ft 50 Ft 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés 
(integrációs) 100 Ft 50 Ft 

Vásárlás belföldön** 0,3% max. 6000 Ft  0,3% max. 6000 Ft  

Vásárlás külföldön** 0,3% max. 21 EUR  0,3% max. 21 EUR  

Kártyalimitek 

Napi ATM limit 500 000 Ft 300 000 Ft 

Napi POS limit 1 000 000 Ft 500 000 Ft 

Aggregált limit 2014. február 26-tól nem kerül alkalmazásra. 
* A számlához társkártya nem igényelhető, azonban több főkártya kibocsátása kérhető 
** Akció keretében 2015.01.01-től 2017.06.30-ig nem kerül felszámításra. 

 

Bankkártya igényléskor a bankkártya éves díjának megfelelő fedezetet a pénzforgalmi 
számlán biztosítani kell. 
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VÁLLALKOZÓI TERMÉKCSOMAGOK 
Érvényes 2017. április 01-től 

 
Ön az igényeinek leginkább megfelelő termékcsomagot választhatja. A 
termékcsomagok igénybevételével a számlavezetésen kívül számos más terméket is 
könnyen és gyorsan igénybe vehet. Termékcsomag választása esetén a csomag 
egyes elemeit kedvezőbb feltételekkel kínáljuk, mint a termékeket külön-külön. 

 
 

„AUDITOR” termékcsomag– könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknak 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk vagy Home Banking 
Kondíciók: 
Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat és szerződéskötési díjat nem számítunk 
fel. Kamat 3 havi BUBOR+5%. 
Home Banking igénylése esetén a telepítés díja ingyenes. 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és a tulajdonos 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
 
 

„PARAGRAFUS” termékcsomag – ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók részére 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
Kondíciók: 
Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat és szerződéskötési díjat nem számítunk 
fel. Kamat 3 havi BUBOR+5%. 
 
 
Sávos kamatozású ügyvédi letéti számla kamata 2017.04.15-ig:    
30 m Ft          összeghatárig 0,02% EBKM 0,02% 
30-50 mFt      összeghatár között 0,08% EBKM 0,08% 
50-70 mFt      összeghatár között 0,10% EBKM 0,10% 
70-100 mFt    összeghatár között 0,15% EBKM 0,15% 
100 mFt felett 0,20% EBKM 0,20% 
 
Sávos kamatozású ügyvédi letéti számla kamata 2017.04.16-tól:    
30 m Ft          összeghatárig 0,01% EBKM 0,01% 
30-50 mFt      összeghatár között 0,01% EBKM 0,01% 
50-70 mFt      összeghatár között 0,01% EBKM 0,01% 
70-100 mFt    összeghatár között 0,01% EBKM 0,01% 
100 mFt felett 0,02% EBKM 0,02% 
 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és az ügyfél 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
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„GYÓGYÍR” termékcsomag – orvosok, gyógyszerészek részére 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
 Bankkártya 
 
Kondíciók: 
Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat és szerződéskötési díjat nem számítunk 
fel. Kamat 1 havi BUBOR+5%. 
Bankkártya első éves díját elengedjük. 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és az ügyfél 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
 
 

„GAZDA” termékcsomag – mezőgazdasági vállalkozók, vállalkozások részére 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
Kondíciók: 
Számlavezetési díj: 499 Ft/minden megkezdett hónap 
Gazdakártya igénylésekor a kártya első éves díja 50 %-os kedvezménnyel.  
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és az ügyfél 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
 

„GAZDA” termékcsomag akció 2015.03.01-től 
 
Kötelező termékek: Standard plusz pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
Kondíciók: 
Számlavezetési díj - 2015.12.31-ig:  0 Ft;  
   - 2016.01.01-től:  „GAZDA” termékcsomag hirdetmény  
    szerinti díja  
Netbank szolgáltatás havi díja - 2015.12.31-ig: 0 Ft  
   - 2016.01.01-től: Hirdetmény szerinti aktuális díj. 
 
Gazdakártya igénylésekor a kártya első éves díja 50 %-os kedvezménnyel. 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor érvényesek. 
Az akció a 2015.03.01-től új számlaként nyitott pénzforgalmi számlákra érvényes és 
választható. 
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„ORIGO” termékcsomag – kezdő vállalkozók, vállalkozások részére 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
Kondíciók: 
Számlavezetési díj: a számlanyitástól számított három 

hónapig ingyenes, utána a Standard 
számlacsomag díjtétele szerint 

Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat nem számítunk fel.  
Kamat 3 havi BUBOR+6%. 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A termékcsomag 6 hónapon belül alapított vállalkozások esetében választható. A 
díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és az ügyfél 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
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VÁLLALKOZÓI BETÉTÜGYLETEK 
Érvényes 2017. április 01-től 

 
A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási 
Alap által biztosítottak. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat a 
mindenkor hatályos üzletszabályzat tartalmazza. 
 

 EBKM 

 
 

Folyószámla                                                       0,01 %                0,01% 
 

Számla mellett lekötött betétek                                               EBKM 

 Fix kamatozású: 1 hét 0,01  % 0,01 % 
 2 hét 0,01  % 0,01 % 
  
 
 
Változó kamatozású: 1 hó 0,02  % 0,02 % 
 2017.04.15.-ig      2 hó 0,02  % 0,02 % 
 3 hó 0,03  % 0,03 % 
 6 hó 0,05  % 0,05 % 
 
Változó kamatozású: 1 hó 0,01  % 0,01 % 
 2017.04.16.-tól       2 hó 0,01  % 0,01 % 
 3 hó 0,01  % 0,01 % 
 6 hó 0,01  % 0,01 % 
 

Egyedi garancia betét  

Hónapok 1 MFt-ig 1.000.001-
5.000.000 Ft 

5.000.001-
10.000.000 Ft 

10 MFt 
felett 

1 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

2 hónap  0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

3 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

4 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

5 hónap  0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

6 hónap  0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 

 
25.000.000 Ft feletti lekötés esetén egyedi ajánlatot adunk. 
EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. 
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VÁLLALKOZÓI DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, 
DEVIZAÜGYLETEK 

Érvényes 2016. október  29-től 

 
Számlanyitási díj:                                           díjmentes 
Számlavezetési díj:                                         6 EUR/hó 
 
Forgalmi jutalék: 
 

Bankon belüli átvezetések 
Konverzió nélkül Konverzióval 

Jutalék Jutalék 
Alkalmazott árfolyam 
 

Átvezetés ügyfél saját 
devizaszámlái között 

Jutalékmentes 
0,1%  
min. 2,1 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfél saját 
devizaszámlái között 
elektronikus 

Jutalékmentes 
0,1%  
min. 2,1 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfelek 
devizaszámlái között 

0,36%  
min 4,2 EUR  
max 260 EUR 

0,36%  
min. 4,2 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfelek 
devizaszámlái között 
elektronikus 

0,30%  
min 4,2 EUR  
max 260 EUR 

0,30%  
min. 4,2 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfél saját forint 
számlájára 

- 
0,1%  
min. 2,1 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés ügyfél saját forint 
számlájára elektronikus 

- 
0,1%  
min. 2,1 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés más ügyfél forint 
számlájára 

- 
0,36%  
min. 4,2 EUR 
max. 260 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés más ügyfél forint 
számlájára elektronikus 

- 
0,30%  
min. 4,2 EUR 
max. 260 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról saját 
devizaszámlára 
 

 Jutalékmentes deviza eladás 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról más ügyfél 
devizaszámlájára 

- 
0,36%, min. 
4,2 EUR max. 
260 EUR 

deviza eladás 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról saját 
devizaszámlára 
elektronikus 
 

 Jutalékmentes deviza eladás 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról más ügyfél 
devizaszámlára elektronikus 

- 
0,36%, min. 
4,2 EUR max. 
260 EUR 

deviza eladás 
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Bankon kívüli átutalás 
Konverzió nélkül Konverzióval 

Jutalék Jutalék 
Alkalmazott árfolyam 
 

Devizaszámla terhére indított 
deviza átutalás 

0,36%  
min 14,59 EUR  
max 260 EUR 

0,46%  
min 14,59 EUR  
 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 

0,36%  
min 14,59 EUR  
max 260 EUR 

0,46%  
min 14,59 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla terhére indított 
deviza átutalás elektronikus 

0,33%  
min 14,59 EUR  
max 260 EUR 

0,33%  
min 14,59 EUR  
max 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 
elektronikus 

0,33%  
min 14,59 EUR  

max 260 EUR 

0,33%  
min 14,59 EUR  
max 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Forintszámla terhére indított 
deviza átutalás 

- 
0,36%  
min 14,59 EUR  
max 260 EUR 

deviza eladás 

Forintszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 

- 
0,36%  
min 14,59 EUR  
max 260 EUR 

deviza eladás 

Forintszámla terhére indított 
deviza átutalás elektronikus 

- 
0,33%  
min 14,59 EUR  
max 260 EUR 

deviza eladás 

Forintszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 
elektronikus 

- 
0,33%  
min 14,59 EUR  
max 260 EUR 

deviza eladás 

Devizaszámla javára érkező 
deviza átutalás 

10,49 EUR 10,49 EUR 
deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla javára érkező 
SEPA deviza átutalás 

10,49 EUR 10,49 EUR 
deviza vétel/deviza 
eladás 

Forintszámla javára érkező 
deviza átutalás 

- 10,49 EUR deviza vétel 

Forintszámla javára érkező 
SEPA deviza átutalás 

- 10,49 EUR deviza vétel 

Forintszámla terhére indított 
forint átutalás külföldre 

0,31% 
min. 3670 Ft 
max. 115000 Ft  

- - 

Forintszámla javára érkező 
forint átutalás külföldről 

jutalékmentes   

Devizaszámlára javára érkező 
forint átutalás  

 jutalékmentes deviza eladás 

Devizaszámla terhére 
beszedés, hatósági 
átutalás/átutalási végzés 
teljesítése 

- 
0,62%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

deviza vétel 
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Pénztári tranzakciók Konverzió nélkül Konverzióval 

Jutalék Jutalék Alkalmazott árfolyam 
 

Pénztári befizetés valutában 
devizaszámlára 

jutalékmentes jutalékmentes  
valuta vétel/deviza 
eladás 

Pénztári befizetés forintban 
devizaszámlára 

- jutalékmentes deviza eladás 

Pénztári kifizetés valutában 
devizaszámláról 

0,71 % 
min. 2 EUR 

0,71 % 
min. 2 EUR 

deviza vétel/valuta 
eladás 

Pénztári kifizetés forintban 
devizaszámláról 

- 
0,82 % 
min. 2 EUR  

deviza vétel 

 
Előre megrendelt kp felvételének meghiúsulása*                             0,16%  
 
500 EUR vagy annak megfelelő más devizaösszeg feletti készpénzfelvételi igényt 3 munkanappal a 
felvételt megelőzően kötelező bejelenteni.   
 

Egyéb költségek 
 
 
 

Swift igazolás 8 EUR/oldal 
Sürgősségi felár 0,6% min 40 EUR 
Hibás IBAN/BIC azonosítóval kezdeményezett 
deviza átutalás 

10 EUR + a partnerbank által 
felszámított díj 

Swift üzenet másolása 500 Ft/üzenet 
Bank által még nem teljesített papír alapú 
megbízás visszavonása  

10 EUR 

Igazolások kiadása (ideértve a cégbírósági 
igazolást is) 

5 EUR  

Könyvvizsgálat céljára kiadott teljes körű 
számlainformáció 

100 EUR 

A megbízások helytelenségéből, nem 
szerződésszerű magatartásból eredő vagy 
egyéb külön levelezés költsége levelenként 

10 EUR 

  
 
 

A Bank a számlaműveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla 
devizanemében vonja le. 
A fix összegben meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a napi banki deviza 
közép árfolyamon történik. 
 
 

A nyomtatvány és egyéb költségek megegyeznek a Vállalkozói forint számlavezetésnél 
meghirdetett díjakkal. 
 

A Bank minden év március 1-ig automatikusan a megelőző évre vonatkozó Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzé tett fogyasztói árindex mértékével jogosult a fizetési számlavezetési 
jutalékok és díjak mértékét módosítani. A díj változásánál a Bank a Ft értékek esetében 5 Ft-ra 
történő felfelé kerekítést, deviza összegek, százalékos értékek esetében két tizedesjegyre történő 
kerekítést alkalmaz.  
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VÁLLALKOZÓI DEVIZASZÁMLA PLUSZ 

Számlanyitási díj 0 

Számlavezetési díj 5,55 EUR/hó 

Bankon kívüli átutalások   

Devizaszámla terhére dev.ut 0,17% min 13,31 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére SEPA dev.ut 0,17% min 13,31 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Dev.számla terhére dev.ut. konverziós 0,27% min 13,31 EUR  + (0,3% max 6000 Ft**) 

Dev.számla terhére SEPA dev.ut. 
konverziós 

0,27% min 13,31 EUR  + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére indított 
devizautalás elektronikus 

0,14% min 13,31 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére indított SEPA 
devizautalás elektronikus 

0,14% min 13,31 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére indított 
devizautalás elektronikus konverziós 

0,14% min 13,31 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla terhére indított SEPA 
devizautalás elektronikus konverziós 

0,14% min 13,31 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Devizaszámla javára dev.ut. 11,09 EUR 

Devizaszámla javára SEPA dev.ut. 11,09 EUR 

Dev.számla javára dev.ut. konverziós 11,09 EUR 

Dev.számla javára SEPA dev.ut. 
konverziós 

11,09 EUR 

Devizaszámla terhére beszedés, 
hatósági átutalás, átutalási végzés 

0,44% min 11,09 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Bankon belüli átvezetések   

Átvezetés saját devizaszámlákra 0 

Átvezetés saját devizaszámlák között 
konverziós 

0,11% min 2,22 EUR max 274 EUR 

Átvezetés ügyfél saját Ft számlájára 0,11% min 2,22 EUR max 274 EUR 

Átvezetés saját devizaszámlákra 
elektronikus 

0 

Átvezetés saját devizaszámlák között 
konverziós elektronikus 

0,11% min 2,22 EUR max 274 EUR 

Átvezetés ügyfél saját Ft számlájára 
elektronikus 

0,11% min 2,22 EUR max 274 EUR 

Átvezetés más ügyfél devizaszámláira 0,17% min 2,22 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés ügyfelek devizaszámlái 
között konverziós 

0,17% min 2,22 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés más ügyfél forint 
számlájára 

0,17% min 2,22 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés ügyfelek devizaszámlái 
között elektronikus,  

0,11% min 2,22 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés ügyfelek devizaszámlái 
között elektronikus, konverziós  

0,11% min 2,22 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Átvezetés más ügyfél forint 
számlájára elektronikus 

0,11% min 2,22 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**) 

Pénztári tranzakciók   

Befizetés devizaszámlára 0 

Kifizetés devizaszámláról valutában  0,33% min 1,06 EUR + (0,6% **) 

Kifizetés devizaszámláról forintban  0,44% min 1,06 EUR + (0,6% **) 

** A tranzakciós illetékre vonatkozó hatályos jogszabály szerinti aktuális mérték 

 

Az egyéb költségek, feltételek megegyeznek a Vállalkozói devizaszámla vezetési 
Hirdetmény díjaival, feltételeivel. 
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VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉTEK 
Érvényes 2017. április 01-től 

 
A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási 
Alap által biztosítottak. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat a 
mindenkor hatályos üzletszabályzat tartalmazza. 
 

Látra szóló devizaszámla   
 

  EBKM 
USD 0% 0% 
CHF 0% 0% 
GBP 0% 0% 
EUR 0% 0% 

 
Lekötött devizabetét 
 

 1 hó 3 hó 6 hó 12 hó 

 Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM 

USD 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,10% 0,10% 0,13% 0,13% 

CHF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

GBP 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,08% 0,08% 0,12% 0,12% 

EUR 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 
 
A devizák közül a GBP kamatlába 365 napos bázison, míg a többi deviza kamatlába 360 napos 
bázison értendő. 
A lekötéskori kamatláb adott betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás). 
Leköthető minimum összeg nincs. 
Lekötési idő lejárata előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár.  
 

Nagy összegű (jelenleg 100.000,- EUR, illetve ennek megfelelő értékű más deviza), vagy ezen összeg 
feletti lekötött betét esetén a Bank egyedi kamatlábat állapíthat meg.  Egyedi devizabetét esetében az 
EBKM értékét a Bank által kiadott igazolás tartalmazza. A Hirdetmény szerinti kamatoktól való eltérés 
mértéke egyedi devizabetét esetében az elhelyezett összeg és egyéb figyelembe vehető szempontok 
függvényében 0,05-0,25 % lehet. 
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VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN 
Érvényes 2016. május 09-től 

 

Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR 
 

 A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek 
   

Kamatfelár:  évi 8,49% 
Rendelkezésre tartási jutalék:  évi 2,49 % 
Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 

 
 B/ Folyószámla hitelek 
  

Kamatfelár:  évi 8,49% 
Rendelkezésre tartási jutalék: évi 2,49 %  
Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 

 
C/ Faktoring ügyletek 

 
Faktoring kamatfelár:   évi 8,49% 
Kezelési költség*:  0,5 %, min. 5.000 Ft/számla 

 
Az A/, B/ és C/ pontokban foglalt hitelek esetében a Banknál bonyolított megelőző éves 
jutalékköteles ’T’ számlaforgalom függvényében a kamatfelárak a következők szerint 
módosulnak: 

Számlaforgalom Kamatfelár 
évi (%) 

Rendelkezésre 
tartási jutalék évi 

(%) 
1000 millió Ft felett 3,49% 0,49 % 
700 – 1000 millió Ft között 3,99% 0,99 % 
500 – 700 millió Ft között 4,49% 0,99 % 
200 – 500 millió Ft között 5,49% 1,49 % 
100 – 200 millió Ft között 6,49% 2,49 % 

 

D/ A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja keretében nyújtott 
refinanszírozott hitelek 

 
Kamatláb: évi 2,50% 
Hitelbírálati díj:  1% max. 190.000,-Ft, mely az első 

folyósításkor visszatérítésre kerül 
Szerződéskötési díj:  nem kerül felszámításra 
Zárlati költség:  nem kerül felszámításra 
Késedelemi kamat: 10% 

 
A program keretében a kkv szektorba tartozó vállalatok, egyéni vállalkozások és 
őstermelők igényelhetnek hitelt. A program keretében a felajánlott fedezeti 
ingatlanok értékbecslését az ImmoBrand Kft. végzi. 
 
 
 
 
 
 



   Hirdetmény 

 

4/2017.  Érvényes: 2017. május 22-től 52 

E/ Éven túli beruházási és forgóeszköz hitelek 
 

Kamatfelár:  évi 8,99% 
Rendelkezésre tartási jutalék:  évi 2,49 % 
Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 

 
Az E/ pontban foglalt hitelek esetében a Banknál bonyolított megelőző éves 
jutalékköteles ’T’ számlaforgalom függvényében a kamatfelárak a következők szerint 
módosulnak: 
 

Számlaforgalom Kamatfelár 
évi (%) 

Rendelkezésre 
tartási jutalék évi (%) 

1000 millió Ft felett 3,99% 0,49 % 
700 – 1000 millió Ft között 4,49% 0,99 % 
500 – 700 millió Ft között 4,99% 0,99 % 
200 – 500 millió Ft között 5,99% 1,49 % 
100 – 200 millió Ft között 6,99% 2,49 % 

 
 F/ Területalapú támogatás előfinanszírozása 
 
  Kamatfelár:     3,99% - 5,49% 

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,99% 
  Hitelbírálati díj:   0,5%-1% max.95.000, ill. 190.000,-Ft 

Szerződéskötési díj:   egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 
 

 G/ Termőföld vásárlási célra nyújtott hitel 
 
  Kamatfelár:     3,99% - 6,49% 

Rendelkezésre tartási jutalék: 1,99% 
  Hitelbírálati díj:   0,5%-1% max.95.000, ill. 190.000,-Ft** 

Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft** 
 

H/ MV Zrt. által refinanszírozott Új Széchenyi Hitel 
A hitel 2016.05.09-től nem igényelhető 
 
Kamat: 
   

Számlaforgalom Kamatfelár 
évi (%) 

400 M Ft feletti jutalékköteles számlaforgalom esetén 4,99% 
100 M Ft - 400 M Ft közötti jutalékköteles számlaforgalom esetén 5,49% 
100 M Ft alatti jutalékköteles számlaforgalom esetén 6,49% 

 
Hitelbírálati díj:   egyszeri 50.000,-Ft 
 

 I/ Banki betét fedezete mellett nyújtott kölcsön 
 
  Referencia kamat:   Betéti kamat 
  Kamatrés:     2,0% 

Szerződéskötési díj:   egyszeri 1,5%, max. 120.000 Ft 
Hitelbírálati díj:   0 
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J/ TakarékHitel Plusz konstrukciójú éven túli beruházási és forgóeszköz 
hitelek 

 
Referencia kamat:  3 havi BUBOR 
Kamatfelár:  a bonyolított megelőző éves 

jutalékköteles ’T’ számlaforgalom 
függvényében: 

 
Számlaforgalom Kamatfelár 

évi (%) 
1000 millió Ft felett 3,99% 
700 – 1000 millió Ft között 4,49% 
500 – 700 millió Ft között 4,99% 
200 – 500 millió Ft között 5,99% 
100 – 200 millió Ft között 6,99% 
100 millió Ft alatt 8,49% 

 
Rendelkezésre tartási jutalék:  évi 1,49 % 
Kezelési költség:  egyszeri 1% 
GHG díj:  GHG díjszabása szerint 
Forgalom megváltási díj:  a nem teljesített forgalom után 1% 
Előtörlesztési díj:  a Bank kondíciói szerint, de 

legfeljebb 2% 
Szerződésmódosítási díj:  a módosítást követően fennálló 

hitelösszeg 2%-a 
Szerződéskötési díj:  nem kerül felszámításra 
Zárlati költség:  nem kerül felszámításra 

 
K/ TakarékHitel Plusz konstrukciójú, az MNB Növekedési Hitelprogramja 

keretében nyújtott refinanszírozott hitelek 
 

Kamatláb: évi 2,50% 
Hitelbírálati díj:  1% max. 190.000,-Ft, mely az első 

folyósításkor visszatérítésre kerül 
Forgalom megváltási díj:  a nem teljesített forgalom után 1% 
Szerződéskötési díj:  nem kerül felszámításra 
Zárlati költség:  nem kerül felszámításra 

 
A program keretében a kkv szektorba tartozó vállalatok, egyéni vállalkozások és 
őstermelők igényelhetnek hitelt. A program keretében a felajánlott fedezeti 
ingatlanok értékbecslését az ImmoBrand Kft. végzi. 

 
 L/ Állami támogatásokkal érintett, illetve pályázatokhoz kapcsolódó hitelek 
 

Hiteldíjak:  A különféle támogatásokról rendelkező jogszabályokban, illetve 
a pályázati kiírásokban foglalt feltételeknek megfelelően 
kerülnek meghatározásra. 

 
 M/ Kényszerhitel 
 
  Kamata:  35%
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Bankári biztosítékok 
 

 A/ Bankgarancia, bankkezesség 
 

Az A/ pont szerinti ügyletek esetében a Banknál bonyolított megelőző éves 
jutalékköteles ’T’ számlaforgalom függvényében a díjak a következők szerint 
alakulnak: 

 
Számlaforgalom éven belüli lejárat 

esetén évi (%)  
éven túli lejárat 
esetén évi (%) 

1000 millió Ft felett 0,99 1,49 
700 – 1000 millió Ft között 1,49 1,99 
500 – 700 millió Ft között 1,99 2,49 
200 – 500 millió Ft között 2,49 2,99 
100 – 200 millió Ft között 2,99 3,99 
100 millió Ft alatt 3,99 4,49 

 
Bankgarancia, bankkezesség minimum díja: 50.000,-Ft, éven túli lejárat 

esetén 50.000,-Ft /év 
Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%, maximum 120.000 Ft 

 
B/ Banki betét fedezete mellett nyújtott bankgarancia, bankkezesség 

 
Díja: évi 2,5%, minimum 25.000,-Ft / éven túli 

lejárat esetén 25.000,-Ft/év 
Szerződéskötési díj: egyszeri 1,5%, maximum 120.000 Ft 

 
 C/ Beváltott bankgarancia 
 
  Kamata:   évi  25,99% 
  Kezelési költség:  egyszeri 2,0 % 
 
*= A követelés faktorálásra kerülő részének összegét alapul véve kerül felszámításra minden egyes számla 
esetében.  
**= Keretszerződés esetén a hitelbírálati díj és a szerződéskötési díj a hitelkeret után kerül felszámításra, a 
keret terhére kiadott egyedi hitelek után nem. 

 
Késedelmi kamat 
 

Ha bármely, a szerződés alapján az ügyfél által fizetendő összeg nem kerül az 
esedékesség időpontjában megfizetésre, az Ügyfél köteles késedelmi kamatot fizetni a 
meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő 
időszakra. A késedelmi Kamat mértéke a mindenkor hatályos jogszabály alapján 
megállapított kamat. A jelenleg alkalmazott késedelmi kamat mértéke évi 6,0%. 
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Egyéb díjak, jutalékok 
(Valamennyi vállalkozói hiteltermékre vonatkozóan.) 
 

Levelezési díj  499,-Ft/levél 

Udvariassági felszólítás díja 1.499,-Ft/levél 

Felszólítási díj 3.000,-Ft/levél 

Hitelbírálati díj *   
Hitelkérelem és bankgarancia 
kérelem benyújtásakor 
fizetendő 

az igényelt hitel összegének 1,0%-a, 
de maximum 190.000,-Ft 

 

 
Kockázati kamatfelár 

 
Késedelmes tőke, kamat, illetve egyéb hitelezéssel kapcsolatos 
költség fizetés esetén –eltérő megállapodás hiányában- a Bank 
jogosult a kockázatvállalás teljes összegére kockázati 
kamatfelárat felszámítani, 31 napos késedelem esetén 1%, 
további 30-30 napos késedelem esetén további 1-1%, 
legfeljebb 5% mértékben. 
 

Prolongációs díj max. 30 napos prolongáció esetén a prolongált (halasztott) 
összeg 0,5%-a, minimum 50.000,-Ft 

 
 30 napon túli prolongáció esetén a prolongált (halasztott) 

összeg 1,0%-a, minimum 75.000,-Ft, továbbá a Bank egyoldalú 
döntéssel jogosult a kockázatvállalás teljes összegére 
kockázati kamatfelárat felszámítani ügyfélminősítéstől függően, 
1%-5% mértékben. 

 
  

Előtörlesztési díj 
Az előtörlesztett 
tőkeösszegre számítva 

részleges előtörlesztés** az előtörlesztett hitelösszeg 1,0%-
a, minimum 20.000,-Ft 

 teljes előtörlesztés** 
 

az előtörlesztés napján fennálló 
hitelösszeg 1,0%-a, minimum 

35.000,-Ft 
 

hitelkiváltás Kinizsi Bank 
által folyósított hitelből** 

2013. június 11-ig díjmentes 

 
hitelkiváltás Kinizsi Bank 
által folyósított hitelből** 

2013. június 12-től az 
előtörlesztés napján fennálló 

ténylegesen felhasznált 
hitelösszeg 0-2,0%-a*** 

 
hitelkiváltás egyéb hitelből** az előtörlesztés napján fennálló 

ténylegesen felhasznált 
hitelösszeg 3-5,0****%-a, 

minimum 150.000,-Ft 
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Szerződésmódosítási díj 
kivéve prolongáció és előtörlesztés 

az eredeti szerződéses összeg az  
5,0 millió Ft-ot nem ér el 

20.000,-Ft/ 
módosítás 

az eredeti szerződéses összeg az 
5,0 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja 

50.000,-Ft/ 
módosítás 

az eredeti szerződéses összeg a 
10,0 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja 

100.000,-Ft/ 
módosítás 

 
Zárlati költség*****  

 
3,5 ‰ 

 
Hitel/Garancia ígérvény díja 

 
kötelező ígérvény 

 
1,0%, minimum 50.000,-

Ft/ígérvény, maximum 
200.000,-Ft/ígérvény 

 nem kötelező ígérvény 0,5%, minimum 25.000,-
Ft/ígérvény, maximum 

100.000,-Ft/ígérvény 
KHR Ügyféltudakozvány díja  A BISZ Zrt. felé fizetendő mindenkori díj 

(jelenleg díjmentes) 
 

Online tulajdoni lap lekérés 
díja (nem hiteles) 

4.000,- Ft 

Online térképmásolat lekérés 
díja (nem hiteles) 

4.000,- Ft 

Ingatlan értékbecslés: Bankunk a TAX Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Óváros 
tér 22) által készített értékbecslést fogadja el. 

*= Faktoring ügyleteknél keret megállapítás esetén csak a keretösszegre kerül felszámításra. 
** = Előtörlesztési díj beszedése kizárólag egy jogcím alapján lehetséges. 
*** = Amennyiben az előtörlesztés a hitel lejárata előtt 30 nappal történik az előtörlesztés díja 0%, 
amennyiben 30 napon túl történik, az előtörlesztés díja 2%. 
**** = Amennyiben az előtörlesztés a szerződéskötéstől számított 1 éven belül történik, az előtörlesztés díja 
5%, amennyiben 1 éven túl, de 2 éven belül történik, az előtörlesztés díja 4%, amennyiben 2 éven túl, úgy 
az előtörlesztés díja 3%. 
***** = Bankgarancia esetén nem kerül felszámításra. Faktoring ügyleteknél keretszerződés esetén csak a 
keretösszegre kerül felszámításra. Termőföld vásárlási hitelkeret esetén a keret terhére kiadott egyedi 
hitelek után kerül felszámításra, a hitelkeret után nem. 
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VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS DEVIZÁBAN 
Érvényes 2013. január 01-től 

 
A. Forgóeszköz és beruházási hitelek  

euró /EUR/ és svájci frank /CHF/ devizanemben  
 
 Kamata:    Egyedi megállapodás alapján 
 Szerződéskötési díj:  egyszeri 1,5%, maximum 120.000,-Ft 

 
 

 
Késedelmi kamat 

 
Ha bármely, a szerződés alapján az ügyfél által fizetendő összeg nem kerül az 
esedékesség időpontjában megfizetésre, az Ügyfél köteles késedelmi kamatot 
fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges 
megfizetésig terjedő időszakra. A késedelmi kamat mértéke a mindenkor hatályos 
jogszabály alapján megállapított kamat. A jelenleg alkalmazott késedelmi kamat 
mértéke évi 6,0%.  

 
 

Egyéb díjak, jutalékok 
(Lásd a forint alapú vállalkozói hiteltermékre vonatkozó egyéb díjakat és jutalékokat az alábbi 
eltérésekkel) 
 

Részleges illetve teljes előtörlesztés esetén a minimum előtörleszthető összeg: 1.000 
EUR, vagy 1.500 CHF.    
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SZÉCHENYI KÁRTYA  
Érvényes 2017. január 01-től 

 
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak 

 

Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Havi számlavezetési díj 

Lásd a Vállalkozói Számlavezetés 

Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon belüli elektronikus forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Egyéb forgalmi jutalékok 

Látra szóló kamat 

 
II. A Széchenyi Kártya kondíciói 
 

Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Bírálati díj1 

500.000,- Ft-os hitelkeret esetén 15.000,- Ft 

Kártya igénylésekor2 

1-2 millió Ft-os hitelkeret esetén 30.000,- Ft 

3-4 millió Ft-os hitelkeret esetén 50.000,- Ft 

5-6 millió Ft-os hitelkeret esetén 70.000,- Ft 

7-10 millió Ft-os hitelkeret esetén 90.000,- Ft 

11-15 millió Ft-os hitelkeret esetén 120.000,- Ft 

16-20 millió Ft-os hitelkeret esetén 140.000,- Ft 

21-25 millió Ft-os hitelkeret esetén 160.000,- Ft 

26-50 millió Ft-os hitelkeret esetén 180.000,- Ft 

Társkártya díja kártyánként 4.000,- Ft 
Társkártya 

igénylésekor 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját) 100,- Ft +0,9 % 

Elszámolás 
beérkezésének 

napja 

ATM készpénzfelvétel (saját) 60,- Ft + 0,9 % 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs) 100,- Ft +0,9 % 

ATM készpénzfelvétel (integrációs) 60,- Ft + 0,9 % 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen 
belföldi) 

350 Ft + 0,9 % 

ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi) 250,- Ft + 0,9 % 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön) 5 EUR + 1,6 % 

ATM készpénzfelvétel (külföldön) 4 EUR +1,6 % 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 100,- Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (saját) 100,- Ft 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés 
(integrációs) 

100,- Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 100,- Ft 

Vásárlás belföldön** 0,3% maximum 6.000,-Ft  

Vásárlás külföldön** 0,3% maximum 21 EUR  

Kártyaletiltás 10.000 Ft 
Bejelentés 

beérkezésének 
napja 
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Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) 2.500 Ft 
Új kártya 

gyártásakor 

PIN újragyártatás díja 1.000,- Ft PIN újragyártáskor 

Kártya gyártatás díja (sérülés esetén) 1.500,- Ft 
Új kártya 

gyártásakor 

Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya  
 

500.000 Ft - 

Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) 1.000.000 Ft - 

Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - 

Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + 
POS vásárlás) 

10 db / nap - 

Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához 
kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. 
** Akció keretében 2015.01.01-től 2017.06.30-ig nem kerül felszámításra. 

1 A bírálati díj alatt a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának illetve felülvizsgálatának, továbbá a 
Széchenyi Bankkártya rendelkezésre bocsátásának díja együttesen értendő. 

2 Amennyiben a Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, 
ezen szerződés felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes 
(szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg. 

 
III. Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói 

 
Megnevezés Mérték Esedékesség 

Bruttó kamat 

Kamatbázis + 

Kamatfelár: 

1 havi BUBOR + 4% 

 

Nettó kamat fizetendő negyedévente, a 
zárlat napján. 
Amennyiben az NFM a kamattámogatás 
folyósítását bármely okból megtagadja vagy 
felfüggeszti, ezen összeg esedékessége az 
NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele 
napja. 

Kamattámogatás a 2013-ban 
létrejött ügyletek esetén 
egységesen: 

1 % (10 millió Ft 
értékig) 

 

Kamattámogatás a 2014-ben 
létrejött ügyletek esetén 
egységesen: 

1 % (10 millió Ft 
értékig) 

 

Kamattámogatás a 2015-ben 
létrejött ügyletek esetén 
egységesen: 

1 % (10 millió Ft 
értékig) 

 

Kamattámogatás a 2016-ban 
létrejött ügyletek esetén 
egységesen: 

1 % (10 millió Ft 
értékig) 

 

Kamattámogatás a 2017-ben 
létrejött ügyletek esetén 
egységesen: 

1 % (10 millió Ft 
értékig) 

 

Kezelési költség (kamattal 
megegyező módon 
számítandó): 

0,8 % negyedévente, a zárlat napján 

Késedelmi kamat 
tőketartozásra: 

Évi bruttó ügyleti 
kamat + 6 % 

Az esedékessé vált tőketartozás, valamint a 
lejárt egyéb tartozások – ügyleti kamat és 
kezelési költség – után a késedelem idejére 
havonta, minden hó végi záráskor, illetve a 
lejárt tartozás érvényesítéskor esedékes. 

Késedelmi kamat ügyleti 
kamatra, kezelés költségre és 
egyéb tartozásra: 

6 % 
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Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
készfizető kezességvállalási 
díja 

Lásd: alábbi táblázat 
szerint 

A hitelkeret megnyitásakor a készfizető 
kezességvállalási díj maximum 50%-a azzal 
a kiegészítéssel, hogy a támogatás nem 
haladhatja meg a garanciadíj vetítési alap 
0,75 %-ának megfelelő összeget. 
Amennyiben az NFM a garanciadíj 
támogatás folyósítását bármely okból 
megtagadja, vagy felfüggeszti, a garanciadíj 
támogatás összegével megegyező összeg 
esedékessége az NFM ez irányú 
értesítésének kézhezvétele napja 

 

 

IV. Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak 
 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Szerződéskötési díj (csak csökkenő 
hitelkeret rendelkezésre tartása esetén 
kerül felszámításra)  

egyszeri 3%  
az egy év alatt 

csökkentésre kerülő 
hitelrész után 

Bankszámla Hitelszerződés hatályba 
lépésének napján 

Különdíj (csak a Bankszámla 
Hitelszerződésben előírt kötelező 
számlaforgalom nem teljesítése 
esetén) az előírt és a valósan 
teljesített számlaforgalom közötti 
különbözetre vetítve kerül 
felszámításra egyösszegben  

1% 

A Bankszámla Hitelszerződés 
megszűnésének napján, illetve pozitív 
felülvizsgálati döntés esetén a „Hitel 
lejárata” napján 

 
 

 

V. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíjakat, a 
Vállalkozások által fizetendő részt és az állami garanciadíj támogatás 
összegét az alábbi táblázat mutatja be 
 
 
 A garanciadíjak, illetve a garancia díj-támogatás összege jelenleg minden Széchenyi Kártya 
esetén az alábbi táblázat szerint alakul 80% mértékű készfizető kezességvállalás mellett 1,4 %-os 
mértékű készfizető kezességvállalási díjat figyelembe véve: 

 
 

Hitelkeret 
összege (Ft) 

A készfizető 
kezességvállalás 

díja (1,4%) (Ft) 

Vállalkozások 
által fizetendő 

rész (Ft) 

Állami 
garanciadíj 

támogatás (Ft) 
500 000   5 600   2 800   2 800 

1 000 000 11 200   5 600   5 600 

2 000 000 22 400  11 200  11 200 

3 000 000 33 600  16 800  16 800 

4 000 000 44 800  22 400  22 400 

5 000 000 56 000  28 000  28 000 

6 000 000 67 200  33 600 33 600 

7 000 000 78 400  39 200  39 200 

8 000 000 89 600  44 800  44 800 

9 000 000 100 800  50 400  50 400 

10 000 000 112 000  56 000  56 000 
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Hitelkeret 
összege (Ft) 

A készfizető 
kezességvállalás 

díja (1,7%) (Ft) 

Vállalkozások 
által fizetendő 

rész (Ft) 

Állami 
garanciadíj 

támogatás (Ft) 

11 000 000 123 200  61 600  61 600 

12 000 000 134 400  67 200  67 200 

13 000 000 145 600  72 800  72 800 

14 000 000 156 800  78 400  78 400 

15 000 000 168 000  84 000  84 000 

16 000 000 179 200  89 600  89 600 

17 000 000 190 400  95 200  95 200 

18 000 000 201 600 100 800 100 800 

19 000 000 212 800 106 400 106 400 

20 000 000 224 000 112 000 112 000 

21 000 000 235 200 117 600 117 600 

22 000 000 246 400 123 200 123 200 

23 000 000 257 600 128 800 128 800 

24 000 000 268 800 134 400 134 400 

25 000 000 280 000 140 000 140 000 

26 000 000 291 200 145 600 145 600 

27 000 000 302 400 151 200 151 200 

28 000 000 313 600 156 800 156 800 

29 000 000 324 800 162 400 162 400 

30 000 000 336 000 168 000 168 000 

31 000 000 347 200 173 600 173 600 

32 000 000 358 400 179 200 179 200 

33 000 000 369 600 184 800 184 800 

34 000 000 380 800 190 400 190 400 

35 000 000 392 000 196 000 196 000 

36 000 000 403 200 201 600 201 600 

37 000 000 414 400 207 200 207 200 

38 000 000 425 600 212 800 212 800 

39 000 000 436 800 218 400 218 400 

40 000 000 448 000 224 000 224 000 

41 000 000 459 200 229 600 229 600 

42 000 000 470 400 235 200 235 200 

43 000 000 481 600 240 800 240 800 

44 000 000 492 800 246 400 246 400 

45 000 000 504 000 252 000 252 000 

46 000 000 515 200 257 600 257 600 

47 000 000 526 400 263 200 263 200 

48 000 000 537 600 268 800 268 800 

49 000 000 548 800 274 400 274 400 

50 000 000 560 000 280 000 280 000 
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SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ HITEL  
Érvényes 2017. január 01-től 

 
I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak 

 

Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Havi számlavezetési díj 

Lásd a Vállalkozói Számlavezetés 

Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon belüli elektronikus forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Egyéb forgalmi jutalékok 

Látra szóló kamat 

 
II. A Széchenyi Forgóeszközhitel kondíciói 
 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Bruttó kamat 

Kamatbázis + 
Kamatfelár: 

1 havi BUBOR + 
5 % 

Nettó kamat fizetendő havonta, a hónap 
utolsó napján, illetve a lejárat vagy a 
szerződés megszűnés napján, 
mindaddig, amíg az adott vállalkozás 
állami támogatás igénybevételére 
történő jogosultsága fennáll. 
Nettó kamat = bruttó kamat - 
kamattámogatás 

Kamattámogatás a 2015. december 31-
ig megkötött hitelszerződések teljes 
összegéhez az adott ügylet 
futamidejének első 3 évére egységesen 

2 %  Amennyiben az NFM a kamattámogatás 
folyósítását felfüggeszti vagy 
visszatartja, a Bank a támogatás 
összegét esedékessé teszi az NFM ez 
irányú értesítésének kézhezvétele 
napján 

Kamattámogatás a 2016. január 1-től 
2017 december 31-ig megkötött 
hitelszerződések teljes összegéhez az 
adott ügylet futamidejének első 3 évére 
egységesen 

3 % 

Kezelési költség (kamattal megegyező 
módon számítandó) 

0,8 % p.a. 

A kezelési költség számítása az 
igénybe vett hitel napi állománya 
alapján történik, megfizetése az ügyleti 
kamattal egy időben esedékes. 

Késedelmi kamat tőketartozásra: 
Évi bruttó ügyleti 

kamat + 6 % 
Az esedékessé vált tőketartozás, 

valamint a lejárt egyéb tartozások után 

azonnal. 
Késedelmi kamat ügyleti kamatra, 
kezelés költségre és egyéb tartozásra: 

6% 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető 
kezességvállalási díja (garanciadíj) 

 
évi 1,6% 

 

Tárgyévre esedékes összege folyósítást 
megelőzően fizetendő, majd (éven túli 
ügyletek esetén) azt követően évente 
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
Üzletszabályzatában leírtak szerint. 

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor: 

360
*_.*

100
*

100

.
* 

számanapok
szorzótartamkam

díjmértékmértékekezességkészfiz
ghitelösszeösszegedíj 
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Garanciadíj-támogatás A készfizető 
kezességvállalási díj 
maximum 50%-a azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 
támogatás nem 
haladhatja meg a 
garanciadíj vetítési alap 
0,75 %-ának megfelelő 
összeget 
 

 

A garanciadíj garanciadíj-támogatást 
meghaladó része évente, a 
hitelszerződésben meghatározott 
időpontokban esedékes.  

Amennyiben az NFM a garanciadíj 
támogatás folyósítását bármely okból 
felfüggeszti vagy visszatartja, a 
garanciadíj támogatás 
megfizetésének esedékessége az 
NFM ez irányú értesítésének 
kézhezvétele napja. 

 
III. Széchenyi Forgóeszközhitelhez kapcsolódó egyéb díjak 

 
Megnevezés Mérték Esedékesség 

Szerződéskötési díj  
egyszeri 1,5% (a 

hitelösszegre 
vetítve) 

A szerződés aláírásával egy időben. 

Különdíj (a Hitelszerződésben előírt 
kötelező számlaforgalom nem 
teljesítése esetén az előírt és a 
valósan teljesített számlaforgalom 
közötti különbözetre vetítve kerül 
felszámításra)  

1%. Az előírt 
számlaforgalom 
vetítési alapja a 
szerződött, majd a 
futamidő további 
éveiben a 
fordulónapi (azaz az 
a hitelszerződés 
aláírásának 
megfelelő napon 
fennálló) nyitó 
tőkeösszeg. 

Minden évben a hitelszerződés 
aláírásának megfelelő napon. 

 

Folyósítási jutalék 
fix, 10.000,- Ft, 
folyósításonként 

Az egyes számlabenyújtásokhoz 
kapcsolódó lehívások alkalmával 
esedékes. 

Szerződésmódosítási díj (részleges 
előtörlesztés esetén is 
szerződésmódosítási díj fizetendő) 

Lásd a Vállalkozói Hitelezés 

Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat 
előtti teljes visszafizetésének) díja  

Nem kerül 
felszámításra 

 

Késedelmes fizetéssel vagy a 
vállalkozás hibájából történő 
felmondással, a kezességek 
beváltásával és a behajtással 
kapcsolatos díjak 

Lásd a Vállalkozói Hitelezés 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére 
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj) 

A mindenkor 
hatályos Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
Hirdetmény alapján. 

A mindenkor hatályos Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. 
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SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL 
Érvényes: 2017. január 01-től 

 

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak 

Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Havi számlavezetési díj 

Lásd a Vállalkozói Számlavezetés 

 Bankon kívüli papíralapú forint 
átutalási megbízás jutaléka 

Bankon kívüli elektronikus forint 
átutalási megbízás jutaléka 

Bankon belüli papíralapú forint 
átutalási megbízás jutaléka 

Bankon belüli elektronikus forint 
átutalási megbízás jutaléka 

Egyéb forgalmi jutalékok 

Látra szóló kamat 

 

II. Széchenyi Beruházási hitel kondíciói 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Bruttó kamat 

Kamatbázis + 
Kamatfelár: 

1 havi BUBOR + 
4,5 % 

Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés 
alapján) havonta vagy negyedévente, a 
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a 
türelmi időszak alatt, amikor 

 naptári negyedéves kamatfizetés 
alkalmazása esetén az első 
kölcsönösszeg lehívás hónapjához 
képesti legközelebb naptári 
negyedév végén (utolsó 
munkanapján)  

 ill. havi kamatfizetés alkalmazása 
esetén az első kölcsönösszeg 
lehívás hónapjának végén (utolsó 
munkanapján) 

kezdődik, majd ezt követően naptári 
negyedévente / havonta a hónap / 
negyedév utolsó munkanapján, illetve 
utolsó alkalommal a lejárat vagy a 
szerződés megszűnés napján esedékes 
mindaddig, amíg az adott vállalkozás 
állami támogatás igénybevételére 
történő jogosultsága fennáll. 

Nettó kamat = bruttó kamat - 
kamattámogatás 

Kamattámogatás a 2013. december 31-
ig megkötött hitelszerződések teljes 
összegéhez az adott ügylet 
futamidejének első 3 évére egységesen 

2 %  
Amennyiben az NFM a kamattámogatás 
folyósítását felfüggeszti vagy 
visszatartja, a Bank a támogatás 
összegét esedékessé teszi az NFM ez 
irányú értesítésének kézhezvétele 
napján. 
 

Kamattámogatás a 2014. január 1-től 
2015. december 31-ig megkötött 
hitelszerződések teljes összegéhez az 
adott ügylet futamidejének első 3 évére 
egységesen 

5 %  
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Kamattámogatás a 2016. január 1-től 
2017. december 31-ig megkötött 
hitelszerződések teljes összegéhez az 
adott ügylet teljes futamidejére 

5 % 

Amennyiben az NFM a kamattámogatás 
folyósítását felfüggeszti vagy 
visszatartja, a Bank a támogatás 
összegét esedékessé teszi az NFM ez 
irányú értesítésének kézhezvétele 
napján. 

Kezelési költség (kamattal megegyező 
módon számítandó) 

0,8 % p.a. 

A kezelési költség számítása az igénybe 
vett hitel napi állománya alapján 
történik, megfizetése az ügyleti kamattal 
egy időben esedékes. 

Késedelmi kamat tőketartozásra: 
Évi bruttó ügyleti 

kamat + 6 % 
Az esedékessé vált tőketartozás, 

valamint a lejárt egyéb tartozások után 

azonnal. 
Késedelmi kamat ügyleti kamatra, 
kezelés költségre és egyéb tartozásra: 

6% 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető 
kezességvállalási díja (garanciadíj) 

évi 1,3% 
költségvetési 

viszontgarancia 
esetén 

Tárgyévre esedékes összege folyósítást 
megelőzően fizetendő, majd (éven túli 
ügyletek esetén) azt követően évente 
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
Üzletszabályzatában leírtak szerint. évi 0,3% 

MV Zrt. által 
viszontgarantált 
ügyletek esetén 

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor: 

360
*_.*

100
*

100

.
* 

számanapok
szorzótartamkam

díjmértékmértékekezességkészfiz
ghitelösszeösszegedíj   

Garanciadíj-támogatás A készfizető 
kezességvállalási díj 
maximum 50%-a azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 
támogatás nem haladhatja 
meg a garanciadíj vetítési 
alap 0,75 %-ának 
megfelelő összeget 
 
 

A garanciadíj garanciadíj-támogatást 
meghaladó része évente, a 
hitelszerződésben meghatározott 
időpontokban esedékes.  

Amennyiben az NFM a garanciadíj 
támogatás folyósítását bármely okból 
felfüggeszti vagy visszatartja, a 
garanciadíj támogatás 
megfizetésének esedékessége az 
NFM ez irányú értesítésének 
kézhezvétele napja. 

MV Zrt. viszontgaranciájával vállalt ügyletek esetén garanciadíj-
támogatás nem adható 

Szerződéskötési díj  
egyszeri 1,5% (a 

hitelösszegre vetítve) 
A szerződés aláírásával egy időben. 

Különdíj (a Hitelszerződésben előírt 
kötelező számlaforgalom nem 
teljesítése esetén az előírt és a 
valósan teljesített számlaforgalom 
közötti különbözetre vetítve kerül 
felszámításra)  

1%. Az előírt 
számlaforgalom vetítési 
alapja a szerződött, majd a 
futamidő további éveiben a 
fordulónapi (azaz az a 
hitelszerződés aláírásának 
megfelelő napon fennálló) 
nyitó tőkeösszeg. 

Minden évben a hitelszerződés 
aláírásának megfelelő napon. 

 

Folyósítási jutalék 
fix, 15.000,- Ft, 

folyósításonként 

Az egyes számlabenyújtásokhoz 
kapcsolódó lehívások alkalmával 
esedékes. 

Szerződésmódosítási díj (részleges 
előtörlesztés esetén is 
szerződésmódosítási díj fizetendő) 

Lásd a Vállalkozói Hitelezés 

Végtörlesztés (azaz a kölcsön lejárat 
előtti teljes visszafizetésének) díja  

Nem kerül felszámításra  
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Amennyiben ingatlan, illetve ingó 
biztosíték bevonásra kerül sor a 
szükséges értékbecslés, MOKK 
bejegyzés díja, valamint az 
esetleges közjegyzői okiratba 
foglalás díja, valamint késedelmes 
fizetéssel vagy a vállalkozás 
hibájából történő felmondással, a 
kezességek beváltásával és a 
behajtással kapcsolatos díjak  

Lásd a Vállalkozói Hitelezés 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére 
fizetendő díj (jelenleg ügyviteli díj) 

A mindenkor hatályos 
Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. Hirdetmény alapján. 

A mindenkor hatályos Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. 
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SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ HITEL 
Érvényes: 2017. január 01-től 
 

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak 

Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Havi számlavezetési díj 

Lásd a Vállalkozói Számlavezetés 

Bankon kívüli papíralapú forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Bankon kívüli elektronikus forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Bankon belüli papíralapú forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Bankon belüli elektronikus forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Egyéb forgalmi jutalékok 

Látra szóló kamat 

 

II. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kondíciói 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Bruttó kamat 
Kamatbázis + 
Kamatfelár: 

1 havi BUBOR + 4,5 % 

Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés 
alapján) havonta vagy negyedévente, a 
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a 
türelmi időszak alatt, amikor 

 naptári negyedéves kamatfizetés 
alkalmazása esetén az első 
kölcsönösszeg lehívás hónapjához 
képesti legközelebb naptári 
negyedév végén (utolsó 
munkanapján)  

 ill. havi kamatfizetés alkalmazása 
esetén az első kölcsönösszeg 
lehívás hónapjának végén (utolsó 
munkanapján) 

kezdődik, majd ezt követően naptári 
negyedévente / havonta a hónap / 
negyedév utolsó munkanapján, illetve 
utolsó alkalommal a lejárat vagy a 
szerződés megszűnés napján esedékes 
mindaddig, amíg az adott vállalkozás 
állami támogatás igénybevételére 
történő jogosultsága fennáll. 
 
Nettó kamat = bruttó kamat - 
kamattámogatás 

Kamattámogatás a 2016. január 1-
től 2017. december 31-ig 
megkötött hitelszerződések teljes 
összegéhez az adott ügylet teljes 
futamidejére 

5 %   

Kezelési költség (kamattal 
megegyező módon számítandó) 

0,8 % p.a. 

A kezelési költség számítása az igénybe 
vett hitel napi állománya alapján 
történik, megfizetése az ügyleti kamattal 
egy időben esedékes. 

Késedelmi kamat 
évi bruttó ügyleti kamat 

+ 6 % 

Az esedékessé vált tőketartozás, 

valamint a lejárt egyéb tartozások után 

azonnal. 
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Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
készfizető kezességvállalási díja 
(garanciadíj) évi 1,3% 

 

Tárgyévre esedékes összege folyósítást 
megelőzően fizetendő, majd (éven túli 
ügyletek esetén) azt követően évente 
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
Üzletszabályzatában leírtak szerint. 

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor: 

360
*_.*

100
*

100

.
* 

számanapok
szorzótartamkam

díjmértékmértékekezességkészfiz
ghitelösszeösszegedíj   

Garanciadíj-támogatás A készfizető 
kezességvállalási díj 
maximum 50%-a azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 
támogatás nem 
haladhatja meg a 
garanciadíj vetítési alap 
0,75 %-ának megfelelő 
összeget 
 

A garanciadíj garanciadíj-támogatást 
meghaladó része évente, a 
hitelszerződésben meghatározott 
időpontokban esedékes.  

Amennyiben az NFM a garanciadíj 
támogatás folyósítását bármely okból 
felfüggeszti vagy visszatartja, a 
garanciadíj támogatás 
megfizetésének esedékessége az 
NFM ez irányú értesítésének 
kézhezvétele napja. 

Hitelbírálati díj 
egyszeri 0,5% (a 

hitelösszegre vetítve) A hitelbírálatot megelőzően 

Szerződéskötési díj  
egyszeri 1% (a 

hitelösszegre vetítve) 
A szerződés aláírásával egy időben. 

Különdíj (a Hitelszerződésben 
előírt kötelező számlaforgalom 
nem teljesítése esetén az előírt és 
a valósan teljesített 
számlaforgalom közötti 
különbözetre vetítve kerül 
felszámításra)  

1%. Az előírt 
számlaforgalom vetítési 
alapja a szerződött, majd 
a futamidő további 
éveiben a fordulónapi 
(azaz az a hitelszerződés 
aláírásának megfelelő 
napon fennálló) nyitó 
tőkeösszeg. 

Minden évben a hitelszerződés 
aláírásának megfelelő napon. 

Folyósítási jutalék 
fix, 15.000,- Ft, 

folyósításonként 

Az egyes számlabenyújtásokhoz 
kapcsolódó lehívások alkalmával 
esedékes. 

Szerződésmódosítási díj 
(részleges előtörlesztés esetén is 
szerződésmódosítási díj fizetendő) 

Lásd a Vállalkozói Hitelezés 

Végtörlesztés (azaz a kölcsön 
lejárat előtti teljes 
visszafizetésének) díja  

Nem kerül felszámításra  

Amennyiben ingatlan, illetve ingó 
biztosíték bevonásra kerül sor a 
szükséges értékbecslés, MOKK 
bejegyzés díja, valamint az 
esetleges közjegyzői okiratba 
foglalás díja, valamint késedelmes 
fizetéssel vagy a vállalkozás 
hibájából történő felmondással, a 
kezességek beváltásával és a 
behajtással kapcsolatos díjak  

Lásd a Vállalkozói Hitelezés 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
részére fizetendő díj (jelenleg 
ügyviteli díj) 

A mindenkor hatályos 
Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. Hirdetmény alapján. 

A mindenkor hatályos Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. 
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SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITEL 
Érvényes: 2017. január 01-től 
 

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak 

Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Havi számlavezetési díj 

Lásd a Vállalkozói Számlavezetés 

Bankon kívüli papíralapú forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Bankon kívüli elektronikus forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Bankon belüli papíralapú forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Bankon belüli elektronikus forint átutalási 
megbízás jutaléka 

Egyéb forgalmi jutalékok 

Látra szóló kamat 

 

II. Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel kondíciói 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Bruttó kamat 
Kamatbázis + 
Kamatfelár: 

1 havi BUBOR + 4 % 

Nettó kamat fizetendő (a hitelszerződés 
alapján) havonta vagy negyedévente, a 
tőketörlesztéssel egy időben, kivéve a 
türelmi időszak alatt, amikor 

 naptári negyedéves kamatfizetés 
alkalmazása esetén az első 
kölcsönösszeg lehívás hónapjához 
képesti legközelebb naptári 
negyedév végén (utolsó 
munkanapján)  

 ill. havi kamatfizetés alkalmazása 
esetén az első kölcsönösszeg 
lehívás hónapjának végén (utolsó 
munkanapján) 

kezdődik, majd ezt követően naptári 
negyedévente / havonta a hónap / 
negyedév utolsó munkanapján, illetve 
utolsó alkalommal a lejárat vagy a 
szerződés megszűnés napján esedékes 
mindaddig, amíg az adott vállalkozás 
állami támogatás igénybevételére 
történő jogosultsága fennáll. 
 
Nettó kamat = bruttó kamat - 
kamattámogatás 

Kamattámogatás a 2016. január 1-
től 2017. december 31-ig 
megkötött hitelszerződések teljes 
összegéhez az adott ügylet teljes 
futamidejére 

5 %   

Kezelési költség (kamattal 
megegyező módon számítandó) 

0,8 % p.a. 

A kezelési költség számítása az igénybe 
vett hitel napi állománya alapján 
történik, megfizetése az ügyleti kamattal 
egy időben esedékes. 

Késedelmi kamat 
évi bruttó ügyleti kamat 

+ 6 % 

Az esedékessé vált tőketartozás, 

valamint a lejárt egyéb tartozások után 

azonnal. 



   Hirdetmény 

 

4/2017.  Érvényes: 2017. május 22-től 70 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
készfizető kezességvállalási díja 
(garanciadíj) évi 1,3% 

 

Tárgyévre esedékes összege folyósítást 
megelőzően fizetendő, majd (éven túli 
ügyletek esetén) azt követően évente 
esedékes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
Üzletszabályzatában leírtak szerint. 

Éven túli futamidejű kezességvállalás esetén évenkénti díjfizetéskor: 
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számanapok
szorzótartamkam

díjmértékmértékekezességkészfiz
ghitelösszeösszegedíj   

Garanciadíj-támogatás A készfizető 
kezességvállalási díj 
maximum 50%-a azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 
támogatás nem haladhatja 
meg a garanciadíj vetítési 
alap 0,75 %-ának 
megfelelő összeget 
 
 

A garanciadíj garanciadíj-támogatást 
meghaladó része évente, a 
hitelszerződésben meghatározott 
időpontokban esedékes.  

Amennyiben az NFM a garanciadíj 
támogatás folyósítását bármely okból 
felfüggeszti vagy visszatartja, a 
garanciadíj támogatás 
megfizetésének esedékessége az 
NFM ez irányú értesítésének 
kézhezvétele napja. 

Hitelbírálati díj 
egyszeri 0,5% (a 

hitelösszegre vetítve) A hitelbírálatot megelőzően 

Szerződéskötési díj  
egyszeri 1% (a 

hitelösszegre vetítve) 
A szerződés aláírásával egy időben. 

Különdíj (a Hitelszerződésben 
előírt kötelező számlaforgalom 
nem teljesítése esetén az előírt és 
a valósan teljesített 
számlaforgalom közötti 
különbözetre vetítve kerül 
felszámításra)  

1%. Az előírt 
számlaforgalom vetítési 
alapja a szerződött, majd 
a futamidő további 
éveiben a fordulónapi 
(azaz az a hitelszerződés 
aláírásának megfelelő 
napon fennálló) nyitó 
tőkeösszeg. 

Minden évben a hitelszerződés 
aláírásának megfelelő napon. 

Folyósítási jutalék 
fix, 15.000,- Ft, 

folyósításonként 

Az egyes számlabenyújtásokhoz 
kapcsolódó lehívások alkalmával 
esedékes. 

Szerződésmódosítási díj 
(részleges előtörlesztés esetén is 
szerződésmódosítási díj fizetendő) 

Lásd a Vállalkozói Hitelezés 

Végtörlesztés (azaz a kölcsön 
lejárat előtti teljes 
visszafizetésének) díja  

Nem kerül felszámításra  

Amennyiben ingatlan, illetve ingó 
biztosíték bevonásra kerül sor a 
szükséges értékbecslés, MOKK 
bejegyzés díja, valamint az 
esetleges közjegyzői okiratba 
foglalás díja, valamint késedelmes 
fizetéssel vagy a vállalkozás 
hibájából történő felmondással, a 
kezességek beváltásával és a 
behajtással kapcsolatos díjak  

Lásd a Vállalkozói Hitelezés 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
részére fizetendő díj (jelenleg 
ügyviteli díj) 

A mindenkor hatályos 
Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. Hirdetmény alapján. 

A mindenkor hatályos Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény alapján. 
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AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL 

Érvényes 2017. március 06-tól 
 

 

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak 

 
Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Havi számlavezetési díj 

Lásd a Vállalkozói Számlavezetés 

Bankon kívüli papíralapú forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon kívüli elektronikus forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon belüli papíralapú forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Bankon belüli elektronikus forint átutalási megbízás 
jutaléka 

Egyéb forgalmi jutalékok 

Látra szóló kamat 

 
II. Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói 

 
Bírálati díj1 / éves: 
 
Hatályos: 2017. március 6-át követően létrejött új, ismételt, meghosszabbítás és 
keretemelés igényléstípusú hitelszerződések esetén (azok adatszolgáltatási időpontjait 
is beleértve): 

Hitelkeret 
Éves „bírálati díj”1 

bruttó 
Esedékesség 

500e Ft-os hitelkeret esetén  15 000,- Ft 

Kártya igénylésekor2 

600 e -2 MFt közötti hitelkeret esetén  30 000,- Ft 

2,1 - 4 MFt közötti hitelkeret esetén  50 000,- Ft 

4,1 - 6 MFt közötti hitelkeret esetén  70 000,- Ft 

6,1 - 10 MFt közötti hitelkeret esetén  90 000,- Ft 

10,1 - 15 MFt közötti hitelkeret esetén  120 000,- Ft 

15,1 - 20 MFt közötti hitelkeret esetén  140 000,- Ft 

20,1 - 25 MFt közötti hitelkeret esetén 160 000,- Ft 

25,1 - 50 MFt közötti hitelkeret esetén  180 000,- Ft 

 
2017. március 6-án hatályos ASZK hitelszerződések adatszolgáltatásának időpontjában esedékes 
bírálati díjak: 

Hitelkeret 
Éves „bírálati díj”1 

bruttó 
Esedékesség 

500.000,- Ft-os hitelkeret esetén 7.500,- Ft 

Kártya igénylésekor2 

0,6-2,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 15.000,- Ft 

2,6-4,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 30.000,- Ft 

4,6-6,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 70.000,- Ft 

6,6-10,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 90.000,- Ft 

10,6-20,5 millió Ft-os hitelkeret esetén 120.000,- Ft 

20,6-25 millió Ft-os hitelkeret esetén 140.000,- Ft 

25,1-50 millió Ft-os hitelkeret esetén 160.000,- Ft 
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Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Társkártya díja kártyánként 4.000,- Ft 
Társkártya 

igénylésekor 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját) 100,- Ft + 0,9%  

Elszámolás 
beérkezésének 

napja 

ATM készpénzfelvétel (saját) 60,- Ft + 0,9% 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (integrációs) 100,- Ft + 0,9% 

ATM készpénzfelvétel (integrációs) 60,- Ft + 0,9% 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen belföldi) 350 Ft + 0,9% 

ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi) 250,- Ft + 0,9% 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön) 5 EUR + 1,6% 

ATM készpénzfelvétel (külföldön) 4 EUR + 1,6% 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 100,- Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (saját) 100,- Ft 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 100,- Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 100,- Ft 

Vásárlás belföldön** 0,3% max. 6 000 Ft  

Vásárlás külföldön** 0,3% max. 21 EUR  

Kártyaletiltás 10.000 Ft 
Bejelentés 

beérkezésének 
napja 

Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) 2.500 Ft 
Új kártya 

gyártásakor 

PIN újragyártatás díja 1.000,- Ft PIN újragyártásakor 

Kártya gyártatás díja (sérülés esetén) 1.500,- Ft 
Új kártya 

gyártásakor 

Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya  500.000 Ft - 

Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) 1.000.000 Ft - 

Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - 

Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét + 
POS vásárlás) 

10 db / nap - 

Agrár Széchenyi Kártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához 
kapcsolódóan más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. 
** Akció keretében 2015.01.01-től 2017.06.30-ig nem kerül felszámításra. 

 
1 A „bírálati” díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a hitel bírálatának, a hitelkeret rendelkezésre 
bocsátásának, illetve felülvizsgálatának jutalékát, valamint az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerethez 
kibocsátott első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját.  
 
2 Amennyiben a Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hitelkeretet tart rendelkezésre, a 
szerződés felülvizsgálatakor esedékes bírálati díj összege a felülvizsgálat időpontjában érvényes 
(szerződésben rögzített) aktuális hitelkeretre meghatározott bírálati díj összegével egyezik meg. 

 

III. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó folyószámlahitel kondíciói 
 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Ügyleti kamat (bruttó kamat): 
Referenciakamat + 

Kamatfelár: 
1 havi BUBOR + 4 % 

 

Kamattámogatás: 4 % 

Amennyiben a VM/MVH a 
kamattámogatás folyósítását bármely 
okból megtagadja vagy felfüggeszti, 

ezen összeg esedékessége a 
VM/MVH ez irányú értesítésének 

kézhezvétele napja. 
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Ügyfél által fizetendő kamat: 
Nettó kamat = Ügyleti 
kamat (bruttó kamat) – 
4% (kamattámogatás) 

Fizetendő negyedévente, a zárlat 
napján 

Kezelési költség (kamattal 
megegyező módon számítandó): 

0,8 % negyedévente, a zárlat napján 

Késedelmi kamat tőketartozásra: Ügyleti kamat + 6 % Az esedékessé vált tőketartozás, 

valamint a lejárt egyéb tartozások – 

ügyleti kamat és kezelési költség – 

után havonta, minden hó végi 

záráskor, illetve a lejárt tartozás 

érvényesítéskor esedékes. 

Késedelmi kamat ügyleti kamatra, 
kezelési költségre és egyéb 
tartozásra: 

6% 

Agrár –Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány készfizető 
kezességvállalási díja 

Lásd: alábbi táblázat 
szerint 

A támogatás nem haladhatja meg a 
garanciadíj vetítési alap 0,75 %-ának 
megfelelő összeget 
 

Amennyiben a VM/MVH a garanciadíj 
támogatás folyósítását bármely okból 
megtagadja, vagy felfüggeszti, a 
garanciadíj támogatás összegével 
megegyező összeg esedékessége a 
VM/MVH ez irányú értesítésének 
kézhezvétele napja 

 
 
IV. Agrár Széchenyi kártyához kapcsolódó egyéb díjak 

 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Szerződéskötési díj (csökkenő 
hitelkeret rendelkezésre tartása esetén 
kerül felszámításra)  

egyszeri 3%, 
vetítési alapja a  

csökkentésre kerülő 
hitelrész 

Bankszámla Hitelszerződés hatályba 
lépésének napján 

Különdíj (a Bankszámla 
Hitelszerződésben előírt és vállalt 
kötelező számlaforgalom nem 
teljesítése esetén az előírt és a 
valósan teljesített számlaforgalom 
közötti különbözetre vetítve kerül 
felszámításra egyösszegben)  

1% 

A Bankszámla/Hitelszerződés 
megszűnésének napján, illetve pozitív 
felülvizsgálati döntés esetén a „Hitel 
lejárata” napján 

 
 
 

V. Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kezességi díja 80%-os 
kezességi mérték esetén 

1. A pénzügyi intézmény által megfizetendő (bruttó) kedvezményes kezességi díj mértéke a 
kezesség összegére vetítve:  1,70% 

- ebből az állami kezességi díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve: 0,75 %/év 
- a vállalkozás által fizetendő (nettó) kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve:  0,95 

%/év 
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2.  Piaci kezességi díj1 mértéke a kezesség összegére vetítve: 

 2016. július 1-jétől 

Elsődleges agrár 

ügyletek esetén**  
2,28%/év2 

Nem elsődleges agrár 

ügyletek esetén*** 
4,00%/év3 

- ebből az állami garancia díjtámogatás mértéke a kezesség összegére vetítve: 0,75 %/év 

- a vállalkozás által fizetendő (nettó) kezességi díj mértéke a kezesség összegére vetítve: 

 
 

 2016. július 1-jétől 

Elsődleges agrár 

ügyletek esetén**  
1,53%/év 

Nem elsődleges agrár 

ügyletek esetén*** 
3,25%/év 

 

                                                           
1  Az Alapítvány piaci kezességi díjai minden év július 1-től az Európai Bizottság N 125/2008 és N 201b/2007 

számú határozatai alapján módosításra kerülnek. 
**  Agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Agrárkezesség" 

kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy 
a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség 
"Agrárkezesség" kategóriába tartozna. 

2  Kezességgel biztosított összegre vetítve (80%-os kezességi mérték esetén): 1,824% 
*** Nem agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Általános 

vállalkozói kezesség" kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével 
nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj 
alkalmazása esetén a kezesség "Általános vállalkozói kezesség" kategóriába tartozna. 

3  Kezességgel biztosított összegre vetítve (80%-os kezességi mérték esetén): 3,2% 
**  Agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Agrárkezesség" 

kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével nem bírálható el, vagy 
a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj alkalmazása esetén a kezesség 
"Agrárkezesség" kategóriába tartozna. 

*** Nem agrár ügylet alatt azok az ügyletek értendők, amelyeknél a kezességi kérelem az "Általános 
vállalkozói kezesség" kategóriában kedvezményes díjon a támogatási jogszabályok figyelembe vételével 
nem bírálható el, vagy a pénzügyi intézmény a piaci díj alkalmazását kéri, de kedvezményes díj 
alkalmazása esetén a kezesség "Általános vállalkozói kezesség" kategóriába tartozna. 
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TAKARÉK GAZDAHITEL - GAZDAKÁRTYA 
Érvényes 2015. július 01-től 
 

I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak 
Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Lásd a Vállalkozói Számlavezetés  

 

II. A Takarék Gazdahitel - Gazdakártya kondíciói 
Megnevezés Díjtétel Esedékesség 

Éves kártyadíj 1-25 millió Ft-os hitelkeret esetén 15.000,- Ft Kártyaigénylést követően 

Társkártya díja kártyánként (maximum 3 
társkártya) 

4.000,- Ft Kártyaigénylést követően 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (saját) Nem lehetséges 

Elszámolás beérkezésének 
napja 

ATM készpénzfelvétel (saját) 60,- Ft + 0,9% 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel 
(integrációs) 

Nem lehetséges 

ATM készpénzfelvétel (integrációs) 60,- Ft + 0,9% 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (idegen 
belföldi) 

Nem lehetséges 

ATM készpénzfelvétel (idegen belföldi) 250,- Ft + 0,9% 

Bankpénztári POS készpénzfelvétel (külföldön) Nem lehetséges 

ATM készpénzfelvétel (külföldön) 4 EUR + 1,6% 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 50,- Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50,- Ft 

Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés 
(integrációs) 

50,- Ft 

ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50,- Ft 

Vásárlás belföldön** 0,3% max. 6.000,- Ft  

Vásárlás külföldön** 0,3% max. 21 EUR  

Kártyaletiltás 2.000 Ft  

Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) 1.000 Ft  

PIN újragyártatás díja 500,- Ft  

Kártya gyártatás díja (adatmódosítás, sérülés 
esetén) 

1.000,- Ft  

Napi készpénzfelvételi limit ATM-nél / kártya  500.000 Ft - 

Napi limit (POS kp. felvét + POS vásárlás) 1.000.000 Ft - 

Napi tranzakció szám maximum (ATM) 5 db / nap - 

Napi tranzakció szám maximum (POS kp. felvét 
+ POS vásárlás) 

10 db / nap - 

Az újonnan kibocsátásra kerülő Gazdakártya (fő 
és társkártya/ák) érvényességi ideje  

3 év - 

Gazdakártyával rendelkező számlatulajdonos ugyanazon pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan 
más vállalkozói bankkártyával nem rendelkezhet. 
 
** Akció keretében 2015.01.01-től 2017.06.30-ig nem kerül felszámításra. 
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III. Takarék Gazdahitel - Gazdakártya Hitel kondíciói 
 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Hitelösszeg:  
 

1.000.000,- Ft-tól - 25.000.000,- Ft-ig, százezer forintonként emelkedő 
összegben 

Futamidő: minimum 91 nap maximum 3 év. 

Ügyleti kamat: 

Referenciakamat: 1 havi BUBOR 
 

Kamatfelár: 4,5 %pont /év 
 

Amennyiben az ügyfél bármely fizetési 
kötelezettségével késedelembe esik,  a Hitelintézet 
jogosult a kamatfeláron felül + 4%/év kamatfelárat 

felszámítani  

Naptári 
negyedévente, 

negyedév utolsó 
munkanapján 

esedékes (a kamat 
megfizetése a 

hitelkeret terhére is 
történhet)  

Kezelési költség 
(kamattal megegyező 
módon számítandó): 

0,8 %/ év 

Naptári 
negyedévente, 

negyedév utolsó 
munkanapján 
esedékes (a 

kezelési költség 
megfizetése a 

hitelkeret terhére is 
történhet) 

Késedelmi kamat: 
A késedelmes tőketartozásra ügyleti kamat + 6 % pont /év 

minden egyéb késedelmes tartozásra 6 %/év 

Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
által nyújtott kezesség 
díja: 

Az Alapítvány készfizető kezessége maximum a 
mindenkori hitel tőke összegének 80 %-a. A 
díjfizetés alapja a kezességvállalással érintett teljes 
tőkeösszeg. 
 
AVHGA Üzletszabályzat Hirdetmény I.1. pontjában 
rögzített forgóeszközhitelekre vonatkozó 
kedvezményes - évenkénti díj. 
Amennyiben a támogatási jogszabályok alapján a 
Hirdetmény I.1 pontjában rögzített forgóeszköz 
hitelekre vonatkozó kedvezményes díjon a kezesség 
nem nyújtható, úgy az Alapítvány a mindenkori 
Hirdetményében rögzített díjakon vállal kezességet, 
amennyiben azok nyújtásának feltételei fennállnak. 
Az alapítvány saját kockázatra vállalt kezessége 
esetén a AVHGA Üzletszabályzat Hirdetmény I.3. 
pontjában rögzített - évenkénti díj. 
Az AVHGA Üzletszabályzatának elérhetősége: 
http://www.avhga.hu / Letölthető dokumentumok / 
Hatályos Üzletszabályzat 

A díj megfizetése a 
készfizető 
kezességi 
szerződés 

hatálybalépésének 
feltétele. A 

kezességi díj a 
hitelkeret terhére is 

teljesíthető. 
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IV. Takarék Gazdahitel Plusz kondíciói a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
tagjai részére 

 

Megnevezés Mérték Esedékesség 

Ügyleti kamat: 

 
Referenciakamat: 1 havi BUBOR 

 
Kamatfelár: 4,5 %pont /év 

 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagoknak 

kamatkedvezmény figyelembevételével számított 
kamatfelár: 3,50%pont/év 

 
Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a szerződésben 
foglalt forgalmi elvárást, úgy a kamatkedvezményre 

(1,00%pont/év) való jogosultság megszűnik, a 
továbbiakban a Hitelintézet jogosult 4,5%pont/év 

kamatfelárat felszámítani. 
 

Amennyiben az ügyfél bármely fizetési kötelezettségével 
késedelembe esik,  a Hitelintézet jogosult a kamatfeláron 

felül + 4%/év kamatfelárat felszámítani  
 

Naptári negyedévente, a negyedév 
utolsó munkanapján esedékes (a 

kamat megfizetése a hitelkeret 
terhére is történhet)  

 
 
 
 

Esedékes: a kedvezményre való 
jogosultság megszűnését követő 

negyedévtől 

Kezelési költség  

 
0,8%/év  

 
Amennyiben az Ügyfél SAPS - Egységes Területalapú 
támogatását a Hitelintézetnél finanszíroztatja elő, úgy a 

Takarék Gazdahitel Plusz hitel futamidején belül arra 
(azokra) a naptári negyedéves időszakokra, melyek alatt 

az Ügyfél Hitelintézetnél kötött SAPS támogatást 
előfinanszírozó kölcsönszerződése fennáll, a kezelési 

költség elengedésre kerül 
 

 

 
A „IV. Takarék Gazdahitel – Gazdakártya Plusz kondíciói a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai 
részére” elnevezésű pontban nem szabályozott kérdésekben a „III. Takarék Gazdahitel-Gazdakártya 
kondíciói” pontban foglaltak szerint kell eljárni. 
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ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLAVEZETÉS 
Érvényes 2014. május 01-től 

 
Zárlati költség              2.819 Ft/minden megkezdett hónap 
Forgalmi jutalék 

- Külső köri papíros 0,35%, minimum 299 Ft/tétel 
- Külső köri elektronikus 0,31%, minimum 249 Ft/tétel 
- Külső köri tartós megbízás 0,31%, minimum 249 Ft/tétel 
- Belső köri papíros 0,26%, minimum 249 Ft/tétel 
- Belső köri elektronikus 0,26%, minimum 199 Ft/tétel 
- Belső köri tartós megbízás 0,26%, minimum 199 Ft/tétel 
- Szolgáltatói díjterhelések 0,26%, minimum 149 Ft/tétel 
- Ügyfelek saját számlái közötti átvezetések jutalékmentesek. 
- VIBER 0,60%, minimum 21.000 Ft/tétel 

Készpénz  
- Bankpénztári befizetés díjmentes 
- Bankpénztári felvétel 0,68%, minimum 599 Ft/tétel 
- Előre megrendelt kp felvételének  
      meghiúsulása 0,17%  

 
 
Home Banking díjtételei 

- Telepítés díja ingyenes 
- Telepített rendszerhez csatlakozás          ingyenes 
- Havi díj  ingyenes 
- Kiszállási díj (ügyfél hibából) 3.000 Ft + Áfa/munkaóra 
- Programfrissítés díja:  ingyenes  

 
 
Egyéb költségek, díjak a vállalkozói számlavezetés díjszabása szerint. 

 

 
A Bank minden év március 1-ig automatikusan a megelőző évre vonatkozó Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzé tett fogyasztói árindex mértékével jogosult a fizetési számlavezetési 
jutalékok és díjak mértékét módosítani. A díj változásánál a Bank a Ft értékek esetében 5 Ft-ra 
történő felfelé kerekítést, deviza összegek, százalékos értékek esetében két tizedesjegyre történő 
kerekítést alkalmaz. 
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ÖNKORMÁNYZATI PLUSZ számla 
 
Havi fix díjak  
(minden megkezdett hónap után)   

Számlavezetési díj 2875 Ft 

Havi zárlati díj*  290 Ft 

Forgalmi jutalékok   

Külső köri papiros út. 0,15% min 150 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Külső köri elektronikus 0,11% min 150 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Külső köri tartós 0,11% min 150 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Belső köri papiros 0,06% min 110 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Belső köri elektronikus 0,06% min 110 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Belső köri tartós 0,06% min 110 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Saját számlák közötti átvezetés  0 

Szolgáltatói díjterhelés(Csoportos 
beszedés teljesítése) 

0,06% min 110 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Beszedés (felhatalmazó levélen alapuló, 
hatósági átutalás átutalási végzés) 

0,23% min 370 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Készpénz forgalom   

Készpénz befizetés 0 

Készpénz felvétel 0,29% min 470 Ft + (0,6% **) 

* Netbank, ELEKTRA szolgáltatás és elektronikus levelezés igénylése esetén az akció visszavonásáig nem kerül 
felszámításra 

** A tranzakciós illetékre vonatkozó hatályos jogszabály szerinti aktuális mérték 

 
Egyéb költségek és díjak a vállalkozói STANDARD PLUSZ számlacsomag Hirdetménye 
szerint. 
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ÖNKORMÁNYZATI BETÉTÜGYLETEK 
Érvényes 2017. április 01-től 

 
 EBKM 
 

Folyószámla                                                        0,01 %           0,01% 
 
Számla mellett lekötött betétek  
 EBKM 
 Fix kamatozású: 1 hét 0,01  % 0,01 % 
 2 hét 0,01  % 0,01 % 
  
 
 
Változó kamatozású: 1 hó 0,02  % 0,02 % 
 2017.04.15.-ig       2 hó 0,02  % 0,02 % 
 3 hó 0,03  % 0,03 % 
 6 hó 0,05  % 0,05 % 
 
Változó kamatozású: 1 hó 0,01  % 0,01 % 
 2017.04.16.-tól       2 hó 0,01  % 0,01 % 
 3 hó 0,01  % 0,01 % 
 6 hó 0,01  % 0,01 % 
 
 

Egyedi garancia betét  

Hónapok 1 MFt-ig 1.000.001-
5.000.000 Ft 

5.000.001-
10.000.000 Ft 

10 MFt 
felett 

1 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

2 hónap  0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

3 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

4 hónap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

5 hónap  0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

6 hónap  0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 
 

25.000.000 Ft feletti lekötés esetén egyedi ajánlatot adunk.  
EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. 
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ÖNKORMÁNYZATI HITELEZÉS 
Érvényes 2008. május 15-től 

 
Hitelkamatok Egyedi megállapodás szerint 
 
Egyéb költségek, díjak, jutalékok a vállalkozói hitelezés díjszabása szerint. 
 
 
 
Veszprém, 2017. május 19. 
 
 
 
 
 Nemes Ervin 
 ügyvezető igazgató 


