
  Hirdetmény lakossági ügyfelek részére 

Hatályos: 2017. november 9-től Lakossági számlavezetés 

H-369/2017 Közzétételt követően publikus 1/26 

Tartalomjegyzék 

Lakossági fizetési számla ............................................................................................................................................................................................................................................................ 2 

Nyitáshoz szükséges dokumentumok ................................................................................................................................................................................................................................. 2 

Igényelhető bankkártyák .................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

Csomagváltás, csomaglejárat szabályai .............................................................................................................................................................................................................................. 3 

A díjszámítás szabályai ....................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

Jövedelem, vagy megtakarítási feltételt tartalmazó számlacsomagok (KOM, ZRO, PP1, PP2) .................................................................................................................................................. 4 

Munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodás alapján, valamint Jóljáró csomagban igénybe vehető számlacsomagok kedvezményei (KFE, ZRE) ................................................... 6 

Munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodás alapján igénybe vehető számlacsomagok – stratégiai partnerek alkalmazottai részére (DEX, DPX, DBM) ........................................ 8 

Money Plusz ügyfeleknek ajánlott számlacsomag (MMX) ....................................................................................................................................................................................................... 12 

Jövedelem feltétel nélküli számlacsomagok (BBA, BZS, BAH, BJK, PRA, HBB).......................................................................................................................................................................... 14 

Befektetési kártyaszámla csomagok (BBK, EXB) ....................................................................................................................................................................................................................... 18 

Készpénzfelvétel díja bankkártyával ......................................................................................................................................................................................................................................... 20 

Készpénzfelvétel bankkártyával egyéb helyeken 2014.03.17 előtt igényelt bankkártyák esetében ....................................................................................................................................... 21 

Nem értékesített bankkártyák éves díjai .................................................................................................................................................................................................................................. 21 

Bankkártyák további díjtételei .................................................................................................................................................................................................................................................. 21 

Számlacsomagok további díjtételei .......................................................................................................................................................................................................................................... 22 

Deviza számlavezetés ............................................................................................................................................................................................................................................................... 23 

Deviza műveletek részletes díjtételei ....................................................................................................................................................................................................................................... 25 

Díjmagyarázat ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 

2017. évi elszámolási időszakok ............................................................................................................................................................................................................................................... 26 

2018. évi elszámolási időszakok ............................................................................................................................................................................................................................................... 26 

 

Jelen hirdetménnyel hatályba lépő módosításokat, félkövér betűvel és szürke háttérrel jelöli a Bank. A módosítások hatályba lépésének időpontját a fejlécben, vagy az egyes tételeknél 
szerepelteti a Bank. A módosítás oka: 

- Komfort számlacsomagban változott a saját hitelkártyára történő átvezetés díja 

- Money Max számlacsomag esetében 2017. december 1-től lejárat kerül bevezetésre a 2017. december 1-től megkötött szerződések vonatkozásában 

- A minimálbérhez kötött díjak esetében a 2018-as minimálbérnek megfelelően módosításra kerültek a díjak 

- Bekerült a 2018 évi elszámolási időszak 
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Lakossági fizetési számla 

A lakossági fizetési számla nyitás együtt történik azon szolgáltatások igénylésével, beállításával, melyek megkönnyítik a pénzügyek intézését. A számlanyitáskor 
igényelhető szolgáltatások jelenleg a bankkártya igénylés, Budapest Mobilbank szolgáltatás igénylés és beállítás, Budapest Internetbank igénylés és beállítás, valamint a 
különböző fizetési megbízások beállítása a számlán, mint pl. a csoportos beszedési megbízáshoz felhatalmazás benyújtása. 

Forint fizetési számla nyitása már 14 éves kortól lehetséges. 18 éves kor alatt a törvényes képviselő hozzájárulásával kezdeményezhető számlanyitás, melyhez a 
törvényes képviselő személyes jelenléte szükséges a szerződés megkötésénél. 

Számláját Ön bármely Budapest Bank fiókból eléri, függetlenül attól, hogy melyikben nyitotta. Minden lakossági fizetési számla az Országos Betétbiztosító Alap által biztosított. 

Nyitáshoz szükséges dokumentumok 

A szerződés megkötéséhez elsősorban a számlatulajdonos személyének azonosítására szolgáló érvényes okmányokra van szükség, mint pl. a személyazonosító igazolvány és a 
lakcímkártya. A magyarországi lakóhelyet, amennyiben van, minden esetben kérjük igazolni. Külföldi állampolgár esetében, aki részére magyar hatóság nem állított ki 
személyazonosító okmányt, a saját országa által kiállított okmányra van szükség az azonosításhoz.  

A számlanyitáskor igényelt szolgáltatások beállítására szükség lehet további dokumentumokra. Ilyen pl. a csoportos beszedési megbízás teljesítéséhez a szolgáltató által kiállított 
utolsó havi számlalevél, mely tartalmazza a szolgáltató azonosítóját és a fogyasztó azonosítót. 

Igényelhető bankkártyák 

Minden számlát nyitó ügyfél igényelhet bankkártyát az alábbi dombornyomott kártyatípusok közül, melyek mindegyike érintéses fizetésre is alkalmas. 

Mastercard Dombornyomott 

 
 MasterCard 
 Utasbiztosítás igényelhető 
 Forint fizetési számlához 

igényelhető 
 Kártyaszám kezdete: 5100 1933 5 

Visa Prémium 

 
 VISA 
 Bázis 5 típusú utasbiztosítás 

tartozik hozzá 
 Forint fizetési számlához 

igényelhető 
 Kártyaszám kezdete: 4093 6012 5 

PayPass Arany 

 
 MasterCard 
 Kedvezményprogramok 
 Komfort 10 típusú utasbiztosítás 

tartozik hozzá 
 Forint fizetési számlához és 

Befektetési kártyaszámlához is 
igényelhető 

 Kártyaszám kezdete: 5100 1939 

PayPass Befektetési 

 
 MasterCard 
 Bázis 5 típusú utasbiztosítás 

tartozik hozzá 
 Befektetési kártyaszámlához 

igényelhető 
 Kártyaszám kezdete: 5100 1937 

A biztosítással kapcsolatos részletes információkat megtekintheti honlapunkon (www.budapestbank.hu).   
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Csomagváltás, csomaglejárat szabályai 

Meglévő ügyfeleinknek lehetősége van, hogy jelen hirdetményben közzétett számlacsomagokra átszerződjenek. Javasolt hónapfordulóval a következő csomagot beállíttatni, figyelve a 
havonta teljesítendő feltételekre. 

Csomagváltáskor, amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan bankkártyával, mely az igényelt számlacsomagban már nem igényelhető (kártyaszámának kezdete nem szerepel a fenti 
Igényelhető Bankkártya fejezetben), akkor új bankkártyát szükséges igényelni, majd a korábbi bankkártyát meg kell szüntetnie. A Bank ezen korábbi bankkártyákat, amennyiben 
nem történt megszüntetés, a csomagváltást követő 1 hónapon belül letiltja. Az új bankkártya igénylése és a régi bankkártya megszüntetése közötti időszakban a régi bankkártyára a 
Nem értékesített bankkártyák éves díjai fejezet díjtételei vonatkoznak. 

Prémium számlacsomagokra történő csomagváltás esetén a Bank eltekint a bankkártyák kötelező cseréjétől, az ügyfél megtarthatja korábbi bankkártyáját.  

A csomagváltás nem érinti a meglévő Mobilbank Plusz szolgáltatást, annak 6 havi havidíj mentes időszaka a szolgáltatás igénylésének kezdetétől indul és nem a csomagváltástól. 
Kivétel Munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodás alapján, valamint Jóljáró csomagban történő Komfort és Zéró számlacsomagok igénylésekor, ekkor a Mobilbank Plusz 
szolgáltatás újból 6 hónapig havidíj mentesen vehető igénybe. 

Minden számlacsomag előre meghirdetett ideig érvényes, ezt követően az ügyfél számlája automatikusan átáll a lejárat után érvényes számlacsomagra, így a díjak már az alapján 
kerülnek elszámolásra. Lejárat előtt meghosszabbítható a számlacsomag lejárata újabb ciklusra, vagy lejáratot követően újra beállítható kedvezőbb  számlacsomag az ügyfél 
számlájára, amennyiben az igénylési feltételeknek megfelel.  

A díjszámítás szabályai 
A lakossági fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakat a bank minden hónap utolsó munkanapján terheli az ügyfél fizetési számláján. Azon díjak esetében, melyek feltétel teljesítéséhez 
kötöttek, a terhelést megelőző kerülnek ellenőrzésre, majd ez alapján történik a tényleges díjlevonás. Amennyiben a feltétel ellenőrzéséhez szükséges tranzakció később kerül 
elszámolásra az ügyfél számláján, akkor a következő hónapban kerül sor a tárgyhavi díj korrigálására. Ha szükséges hóközi korrekció, akkor azt a bank minden esetben a kivonat 
készítéséig elvégzi.  Kivonat minden hónap elsejét követő első péntekén készül, kivétel, ha nem péntek az adott hét utolsó munkanapja, mert akkor a tárgyhét utolsó munkanapján. 

A bankkártya/év-re vonatkozó díjak esetében a díjszámítás bankkártya szám alapján történik. Bankkártya számának változása esetén a díjszámítás az új bankkártyán újra indul. Kivétel, 
ha a kártyaszám azért változik, mert az előző elveszett, ellopták, postán veszett, vagy csalásmegelőzés miatt került letiltásra és az új bankkártya a régi kártya újragyártásaként került 
megrendelésre és nem került helyette más típusú kártya kibocsátásra.  
 
Ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatot tehet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) VII. fejezetének 36/A. pontja alapján  azon ügyfél, aki 
megfelel az igénylés feltételeinek. Amennyiben nyilatkozatát adott hónap 20-ig megteszi, jogosult a követő hónap 1-től 2 db, összesen maximum 150 000 Ft készpénz ingyenes 
felvételére bármely magyarországi ATM-ből. 20-át követő nyilatkozattétel esetén a kedvezményt a 2. következő hónap 1-től veheti igénybe. 
 
 
A jelen hirdetményben nem szabályozott díjtételek, költségek vonatkozásában a „Bank valamennyi ügyfelek részére a megbízások befogadásáról, teljesítés időtartamáról, 
árfolyamáról”, az „Általános forint- és devizaszámla vezetési hirdetmény vállalati ügyfelek és kisvállalkozások részére” hirdetmény, valamint a „Terms and Conditions of Budapest 
Bank” hirdetmény rendelkezései az irányadóak.  
 
A meghirdetett díjakat a Bank az érvényességi időn belül jogosult egyoldalúan módosítani az ÜSZ 2.6.13. D pontjában megjelölt okok bekövetkezése esetén.  
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Jövedelem, vagy megtakarítási feltételt tartalmazó számlacsomagok (KOM, ZRO, PP1, PP2) 

Számlacsomag neve Komfort Zéró Prémium Plusz 

Számlacsomag kódja KOM ZRO PP1-PP2 

Igénybevétel feltétele 
Havi rendszeres jóváírás - legalább a 

nettó minimálbérnek megfelelő 
összegben 

Havi rendszeres jóváírás - minimum 150 
ezer Ft 

Havi rendszeres jóváírás - minimum 250 
ezer Ft (PP1), vagy minimum átlagosan  

5 millió Ft elhelyezett megtakarítás 
(PP2) 

Érvényességi idő 3 év 3 év 3 év 

Lejárat után érvényes kondíciók Bázis Bázis Bázis 

SZÁMLAVEZETÉS 

Havi számlavezetési- / 
csomagdíj 

elektronikus kivonattal és min.  
30 000 Ft bankkártyás vásárlással 

290 Ft 0 Ft 0 Ft 

papír alapú kivonattal és min.  
30 000 Ft bankkártyás vásárlással 

390 Ft 100 Ft 100 Ft 

elektronikus kivonattal, min.  
30 000 Ft bankkártyás vásárlás 
hiányában 

470 Ft 180 Ft 
PP1 csomagban 180 Ft 
PP2 csomagban: 0 Ft 

papír alapú kivonattal, min. 
30 000 Ft bankkártyás vásárlás 
hiányában 

570 Ft 280 Ft 
PP1 csomagban 280 Ft 
PP2 csomagban: 100 Ft  

Korrekciós díj  
igénybevételi feltétel nem 
teljesülése esetén 

Mindenkori bruttó minimálbér 1,4%-a 
(2017-ben 1 785 Ft, 2018-ban 1 932 Ft) 

Mindenkori bruttó minimálbér 2%-a  
(2017-ben 2 550 Ft, 2018-ban 2 760 Ft) 

Mindenkori bruttó minimálbér 3%-a  
(2017-ben 3 825 Ft, 2018-ban 4 140 Ft) 

Minimum egyenleg 

Számlaforgalom nélkül 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 

Rendszeres számlaforgalom 
mellett 

0 0 0 

Minimum egyenleg 
alatti számla díja 

ha a számlán nincs forgalom és a 
minimum egyenleg feltétel sem 
teljesül 

1 170 Ft 1 170 Ft 1 170 Ft 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

Mastercard 
Dombornyomott 

fő és társkártya éves díja 
az első évben 3 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 5 990 Ft 
az első évben 3 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 5 990 Ft 
Nem igényelhető 

Visa Prémium 

főkártya éves díja 
az első évben 6 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 8 990 Ft 
az első évben 6 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 8 990 Ft 

az első évben 5 590 Ft feltétellel
1
,  

a második évtől 7 990 Ft 

társkártya éves díja 
az első évben 6 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 8 990 Ft 
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Számlacsomag neve Komfort Zéró Prémium Plusz 

Számlacsomag kódja KOM ZRO PP1-PP2 

PayPass Arany 

főkártya éves díja 
az első évben 16 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 18 990 Ft 
az első évben 16 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 18 990 Ft 

az első évben 13 590 Ft feltétellel
1
,  

a második évtől 15 990 Ft 

társkártya éves díja 
az első évben 16 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 18 990 Ft 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Budapest Mobilbank
2
 Plusz szolgáltatás havi díja 

483 Ft, az igénylést követő első 6 
hónapban díjmentes 

483 Ft, az igénylést követő első 6 
hónapban díjmentes 

0 Ft 

ÁTUTALÁSOK - Forint átutalások forint számlára országon belül 

Elektronikus átutalás 
teljesítése  

bankon belül 
60 Ft + 0,3% min. 350 Ft max. 9 990 Ft + 

(0,3% max. 6 000 Ft) 
0,3% max. 6 000 Ft 0,3% max. 6 000 Ft 

bankon kívül 
60 Ft + 0,5% min. 350 Ft max. 9 990 Ft + 

(0,3% max. 6 000 Ft) 
0,2% min. 100 Ft max. 9 990 Ft +  

(0,3% max. 6 000 Ft) 
0,3% max. 6 000 Ft 

Papír alapú átutalás 
teljesítése  

bankon belül és kívül 
100 Ft + 0,50% min. 590 Ft, max. 9 990 

Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 
100 Ft + 0,50% min. 590 Ft, max. 9 990 

Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 
100 Ft + 0,50% min. 590 Ft, max. 9 990 

Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

Állandó átutalási 
megbízás teljesítése 

tételenként 120 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 
0,2% min. 50 Ft max. 9 990 Ft + 

 (0,3% max. 6 000 Ft) 
0,3% max. 6 000 Ft 

Közüzemi megbízás teljesítése tételenként Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

BANKKÁRTYA MŰVELETEK 

Vásárlás 
bankkártyával 

belföldön és külföldön 
kereskedőnél és ATM-en 
keresztül 

Díjmentes Díjmentes Díjmentes 

KÉSZPÉNZ MŰVELETEK 

Készpénzműveletek Budapest Bank pénztárában 

Készpénz befizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Készpénz felvétel 
0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft +  

(0,6% max. 90 000 Ft) 
0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft +  

(0,6% max. 90 000 Ft) 
0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft +  

(0,6% max. 90 000 Ft) 

Az itt megjelenített számlacsomagok mindegyikében a saját hitelkártyára történő elektronikus átutalás teljesítése díjmentes.  

Prémium Plusz számlacsomagra történő váltás esetén, vagy meglévő Prémium Plusz számlacsomag esetén a megtartott, már nem igényelhető bankkártyák díjai a Nem értékesített 
bankkártyák éves díjai fejezetben találhatóak. 
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Munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodás alapján, valamint Jóljáró csomagban igénybe vehető számlacsomagok 
kedvezményei (KFE, ZRE) 

Ezen kívül az itt meghirdetett számlacsomagokat az OVB (OVB Vermögensberatung Kft.) is értékesítheti, mint a Bank partnere, illetve az általa közvetített ügyfelek is igénybe vehetik 
(közvetítőlappal), valamint a bank külön promóciós hirdetmény alapján is értékesíti. 

A bank számlavezetési díjkedvezményt biztosít ezekben a számlacsomagokban, ha az igénylés a fenti esetekben történik. A táblázat csak a plusz kedvezményeket részletezi.  

Számlacsomag neve Komfort Zéró 

Számlacsomag kódja KFE-KOM ZRE-ZRO 

Érvényességi idő 1+3 év 1+3 év 

Lejárat után érvényes kondíciók Bázis Bázis 

SZÁMLAVEZETÉS 

Havi számlavezetési- / 
csomagdíj 

elektronikus kivonattal és min. 30 000 Ft 
bankkártyás vásárlással 

az első évben 0 Ft, a második évtől 290 Ft 0 Ft 

papír alapú kivonattal és min. 30 000 Ft 
bankkártyás vásárlással 

az első évben 0 Ft, a második évtől 390 Ft az első évben 0 Ft, a második évtől 100 Ft 

elektronikus kivonattal, min. 30 000 Ft 
bankkártyás vásárlás hiányában 

az első évben 0 Ft, a második évtől 470 Ft az első évben 0 Ft, a második évtől 180 Ft 

papír alapú kivonattal, min. 30 000 Ft bankkártyás 
vásárlás hiányában 

az első évben 0 Ft, a második évtől 570 Ft az első évben 0 Ft, a második évtől 280 Ft 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

Mastercard 
Dombornyomott 

fő és társkártya éves díja 

az első évben 0 Ft, a második évtől 5 990 Ft, de 
Dolgozói programban történő igénylés esetén  

2 995 Ft 

az első évben 0 Ft, a második évtől 5 990 Ft, de 
Dolgozói programban történő igénylés esetén  

2 995 Ft 

Visa Prémium főkártya éves díja az első évben 0 Ft, a második évtől 8 990 Ft az első évben 0 Ft, a második évtől 8 990 Ft 

PayPass Arany főkártya éves díja az első évben 0 Ft, a második évtől 18 990 Ft az első évben 0 Ft, a második évtől 18 990 Ft 

Az itt megjelenített számlacsomagok mindegyikében a saját hitelkártyára történő elektronikus átutalás teljesítése díjmentes.  

A számlacsomagok az első éves kedvezmények biztosítása érdekében Komfort Extra (KFE) és Zéró Extra (ZRE) számlacsomagokban nyílnak. Már meglévő Komfort Extra és Zéró Extra 
számlacsomagok lejárati dátumát a Jóljáró csomag igénylése az igényléstől számított egy évre módosítja. A KFE és ZRE számlacsomag csak egyszer vehető igénybe, kivéve, ha korábban 
nem Jóljáró csomagban történt annak nyitása és most történik Jóljáró csomag igénylése, illetve ha korábban Jóljáró konstrukcióban Komfort Extra csomag nyílt, ami helyett most 
Zéró Extra igénylése történik. A munkavállalói feltételek fennállása esetén Munkavállalói Együttműködési Program keretében igényelt Komfort Extra és Zéró Extra csomagok 
lejáratott követően (1+3 év) újra igényelhetők. 
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A Bank vállalja, hogy ezen ügyfelek részére a pénzügyi rezsicsökkentésről szóló jogszabályban meghatározott két ingyenes készpénzfelvétel összegét a jogszabályban szereplő 150 000 
forintos maximuma helyett 300 000 Ft-ig a számlanyitást, csomagváltást követő 1 évig biztosítja, amennyiben az ügyfél az erről szóló nyilatkozatot az újonnan nyitott Budapest Banknál 
vezetett Zéró vagy Komfort számlacsomagban lévő fizetési számlájára adja meg és a számlacsomagját a kedvezményes időszak alatt nem módosítja. Az emelt összegű kedvezmény 
lejáratát követően a bank a jogszabályban meghatározott kedvezményt biztosítja. A kedvezmény más kedvezményekkel nem vonódik össze, a kettőnél több vagy 300 000 forintot 
meghaladó készpénzfelvétel esetén, illetve a promóció lejáratát követően a Hirdetményben meghatározott díjazás az irányadó. 

A fenti számlacsomagokat igényelheti a Munkavállalói Együttműködési Programban résztvevő, minimum 5 vagy annál több 

- főt foglalkoztató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, cégcsoportok munkavállalói 
- fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezetek, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek munkavállalói, és természetes személy tagjai,  
- fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezeti szövetségek tagszervezeteinek természetes személy tagjai, munkavállalói, és egyéb szervezetek, szerveződések tagjainak (tag-
szervezeteinek) munkavállalói, valamint az eddig felsorolt társaságok/szervezetek vezetői és helyettesei (igazgatósági tag, ügyvezető, gazdasági vezető, pénzügyi vezető, személyügyi 
vezető), akik a Budapest Bankkal a jelen Hirdetményben szabályozott bármely szolgáltatásra szerződést kötnek, és az adott pénzügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés 
megkötésének időpontjában a társaságnál / szervezetnél alkalmazásban álltak, tagsági viszonyban voltak.  

Munkavállaló fogalmába beleértendő a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, és megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes 
személy partnerek, valamint a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott közreműködői, továbbá a társaság/szervezet tulajdonosi érdekeltségeinek a társaság/szervezet székhelyén 
ideiglenesen működő alkalmazottai és a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott közreműködői. A kedvezmények csak a kedvezményre való jogosultság igazolásával vehetőek 
igénybe. Munka Törvénykönyve szerinti, kapcsolt vállalkozásba kiszervezett munkavállalók jogosultsága nem változik.  

A korábban aláírt Együttműködési megállapodásban szereplő számlacsomagok helyett ezen fenti számlacsomagok igényelhetőek.  
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Munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodás alapján igénybe vehető számlacsomagok – stratégiai partnerek 
alkalmazottai részére (DEX, DPX, DBM) 

Számlacsomag neve Dolgozói Exkluzív Maximum Befektetési kártyaszámla 

Számlacsomag kódja DEX-DPX DBM 

Igénybevétel feltétele 

Havi rendszeres jóváírás - legalább a nettó 
minimálbérnek megfelelő összegben (DEX), ha 

vállalja a minimum 250 ezer Ft jóváírását (DPX), 
akkor Prémium tanácsadót biztosít a bank 

Nincs feltétel 

Érvényességi idő A munkaviszony fennállásáig A munkaviszony fennállásáig 

Lejárat után érvényes kondíciók Bázis Bázis Befektetési kártyaszámla 

SZÁMLAVEZETÉS 

Havi számlavezetési- / csomagdíj 0 Ft 0 Ft 

Minimum egyenleg 
Számlaforgalom nélkül 0 Ft 0 Ft 

Rendszeres számlaforgalom mellett 0 Ft 0 Ft 

Minimum egyenleg alatti 
számla díja 

ha a számlán nincs forgalom és a 
minimum egyenleg feltétel sem 
teljesül 

0 Ft 0 Ft 

Korrekciós díj  
igénybevételi feltétel nem teljesülése 
esetén 

Mindenkori bruttó minimálbér 0,4%-a  
(2017-ben 510 Ft, 2018-ban 552 Ft) 

Nincs 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

Mastercard Dombornyomott 

főkártya éves díja 0 Ft (DPX csomagban nem igényelhető) 

  

társkártya éves díja 
az első évben 3 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 5 990 Ft 
(DPX csomagban nem igényelhető) 

Visa Prémium 

főkártya éves díja 
az első évben 3 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 5 990 Ft 

társkártya éves díja 
az első évben 6 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 8 990 Ft 

PayPass Arany 

főkártya éves díja 
az első évben 7 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 9 990 Ft 

társkártya éves díja 
az első évben 16 590 Ft feltétellel

1
,  

a második évtől 18 990 Ft 
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Számlacsomag neve Dolgozói Exkluzív Maximum Befektetési kártyaszámla 

Számlacsomag kódja DEX-DPX DBM 

Befektetési kártyaszámlához 

PayPass Befektetési 
főkártya éves díja 

  

0 Ft 

társkártya éves díja 5 990 Ft 

PayPass Arany 
főkártya éves díja 9 990 Ft 

társkártya éves díja 18 990 Ft 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Budapest Mobilbank Plusz szolgáltatás havi díja 0 Ft 0 Ft 

ÁTUTALÁSOK - Forint átutalások forint számlára országon belül 

Elektronikus átutalás 
teljesítése  

bankon belül 0,3% max. 6 000 Ft 
60 Ft + 0,3% min. 350 Ft max. 9 990 Ft  

+ (0,3% max.  6 000 Ft) 

bankon kívül 0,3% max. 6 000 Ft 
60 Ft + 0,5% min. 350 Ft max. 9 990 Ft   

+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

Papír alapú átutalás 
teljesítése  

bankon belül és kívül 
58 Ft + 0,30% min. 332 Ft, max. 4 465 Ft  

+ (0,3% max. 6 000 Ft) 
100 Ft + 0,50% min. 590 Ft, max. 9 990 Ft 

+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

Állandó átutalási megbízás 
teljesítése 

tételenként 0,3% max. 6 000 Ft 120 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Közüzemi megbízás teljesítése tételenként Díjmentes 100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

BANKKÁRTYA MŰVELETEK 

Vásárlás bankkártyával 
belföldön és külföldön kereskedőnél és 
ATM-en keresztül 

Díjmentes 0,3% max. 800 Ft/bankkártya/év 

KÉSZPÉNZ MŰVELETEK 

Készpénzműveletek Budapest Bank pénztárában 

Készpénz befizetés 0 Ft 0 Ft 

Készpénz felvétel 
0,35% + 273 Ft, max. 5 804 Ft +(0,6% max. 90 000 

Ft) 
0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft + (0,6% max. 90.000 Ft) 

Készpénzfelvételi kedvezmények bankkártyával  

Budapest Bank ATM-ből 

kedvezményes készpénzfelvételek 
száma 

korlátlan 

Nincs kedvezmény 
kedvezmény feltétele Nincs feltétel 

kedvezményes díj 0,6% max. 9 000 Ft 

Egyéb magyarországi bank 
ATM-jéből 

kedvezményes készpénzfelvételek 
száma 

 2 db 

Nincs kedvezmény 
kedvezmény feltétele Nem volt készpénzfelvétel Budapest Bank ATM-ből 

kedvezményes díj  0,6% max. 9 000 Ft 
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Stratégiai partnerek alkalmazottainak meglévő számlacsomagjaiban a már nem értékesített kártyák díjai: 

Forint fizetési számlához igényelt bankkártyák 

PayPass Maestro 
főkártya éves díja 0 Ft 

társkártya éves díja 3 590 Ft 

PayPass Play fő és társkártya éves díja 5 490 Ft 

Visa Elektronikus 
főkártya éves díja 0 Ft 

társkártya éves díja 3 590 Ft 

Visa Dombornyomott  
főkártya éves díja 1 790 Ft 

társkártya éves díja 5 990 Ft 

Maestro 
főkártya éves díja 0 Ft 

társkártya éves díja 3 394 Ft 

Play fő és társkártya éves díja 5 433 Ft 

Visa Electron főkártya éves díja 0 Ft 

Visa Electron társkártya éves díja 1 932 Ft 

Budapest Visa Electron 
főkártya éves díja 0 Ft 

társkártya éves díja 3 501 Ft 

Budapest Visa Classic főkártya éves díja 1 072 Ft 

Budapest Visa Classic társkártya éves díja 4 881 Ft 

Prémium Visa Classic 
főkártya éves díja 5 900 Ft 

társkártya éves díja 8 050 Ft 

Budapest Arany 
főkártya éves díja 8 544 Ft 

társkártya éves díja 18 980 Ft 

Befektetési kártyaszámlához igényelt bankkártyák 

PayPass Prémium 
főkártya éves díja 8 190 Ft 

társkártya éves díja 9 990 Ft 
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A fenti számlacsomagokat igényelhetik  

a.) a Budapest Bank Dolgozói Juttatások Programban résztvevő a Bank stratégiai partnerének minősülő társas vállalkozások munkavállalói, amennyiben az Együttműködési 
megállapodás tartalmazza ezen számlacsomagot, vagy a korábbi XL számlacsomagot.  

- A társas vállalkozásnak, az előzőeken túl, az alábbi feltételek legalább egyikének meg kell felelnie: 
- a gazdasági társaság és kapcsolt vállalkozása(i) együttesen minimum 5 000 főt foglalkoztatnak; 
- közös terméke van a Bankkal; 
- a szerződéskötést megelőző lezárt évi árbevétele meghaladja a 25 milliárd forintot; 
- országos hálózattal rendelkezik (minimum 10 telephely, mely megjelenik a cégdokumentumokban). 

b.) a Dolgozói Prémium Exkluzív (DPX) számlacsomagot igényelhetik a tárgyévet megelőző éves minimum 200 millió Ft éves árbevételű gazdasági társaságok – újonnan 
alapítottak esetén minimum ugyanilyen összegű forgalmi vállalás mellett –képviseletre jogosult vezető tisztségviselői, tagjai (kivéve részvénytársaság részvényesei) és 
felügyelőbizottsági tagjai, akik a cégkivonatban szerepelnek.  

Munkavállaló fogalmába beleértendő a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, és megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
természetes személy partnerek, valamint a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott közreműködői, továbbá a társaság/szervezet tulajdonosi érdekeltségeinek a 
társaság/szervezet székhelyén ideiglenesen működő alkalmazottai és a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott közreműködői. A kedvezmények csak a kedvezményre való 
jogosultság igazolásával vehetőek igénybe. 

Ezen dolgozói számlacsomagok mellett nyitott devizaszámlákra az „FXL számlacsomag” igényelhető, DEX, DPX és DBM számlacsomagban lévő fizetési számláról indított deviza/valuta 
tranzakciók díjtételeire is az FXL devizaszámla csomag hirdetménye vonatkozik. Emellett ha az Ügyfél értékpapír alapú számlát nyit a Budapest Banknál, a fix Ft összegben 
meghatározott standard tranzakciós (vételi/eladási) díjjal rendelkező befektetési alapok jegyeinek, valamint 2016. május 2-től a Budapest Prémium Esernyőalap részalapjai befektetési 
jegyeinek standard vétele/eladása díjmentes. A kedvezményes értékpapír tranzakciós kondíciók csak a standard fix díjakra vonatkoznak, az egyéb tranzakciós tételek díjai (pl. 
meghatározott időn belül visszaváltás) a „Befektetési szolgáltatások” hirdetmény szerintiek. Nem terheli éves díj a forint, a deviza és a NYESZ értékpapírszámlákat, ill. az értékpapír, ill. 
betéti alapú TBSZ számlákat. 

A munkaviszony fennállásának ellenőrzése, így a számlacsomag megszűntetése az alábbiak szerint történik. 

I. Azon ügyfelek esetében, akik Adatkezelési felhatalmazást írtak alá, a bank közvetlenül a munkáltatójával egyeztet, így  a munkaviszony fennállását az ügyfél munkáltatója 
igazolja a bank felé. Ez alapján a munkaviszony megszüntetése az utolsó munkában töltött napot jelenti, így a számlacsomag és az azzal járó további kedvezmények az azt 
követő munkanap szűnnek meg. 

II. Amennyiben az ügyfél nem írt alá Adatkezelési felhatalmazást, akkor a munkaviszony fennállásának ellenőrzést kétféle módon történhet: 

a. Az ügyfél munkáltatója egy meghatározott számlaszámról utalja az ügyfél munkáltatója a munkavállaló számára a havi bérjóváírást (a „Munkavállalási 
együttműködési programszerződés” alapján), ezzel igazolva munkavállalója jogosultságát. Amennyiben a lakossági bankszámlára két egymást követő hónapban sem 
érkezik a szerződésben foglalt munkáltatói számláról bérjóváírás, úgy a bank a munkaviszony fennállását nem tekinti igazoltnak.  
A leírt folyamat, érinti azokat az eseményeket, amikor az ügyfél az adott munkáltató  állományában van, de jövedelmét nem a társaságtól kapja. (Pl. Tartós 
betegállomány, TGyás, Gyed,  stb.). Az ügyfél, amennyiben a jövedelmét újra a munkáltatója utalja a számlájára, akkor a számlacsomag beállítását újbóli igényelheti a 
következő elszámolási időszak kezdő napjától. 

b. Ha az ügyfél szerződése a számlacsomagra 2015. november 6-a előtt történt, akkor a bank felhívására maga köteles igazolni jogosultsága fennállását. A 
számlacsomagra vonatkozó jogosultságot minden esetben a munkavállaló a fényképes igazolványával, ennek hiányában munkáltatói igazolással  köteles igazolni. 

A stratégiai partnerek alkalmazottai részére a kedvezményes számlacsomagot a bank addig biztosítja, ameddig az ügyfél jogosultsága igazolásra kerül a fenti módon. Ennek hiányában 
a bank jogosult a számlacsomagját a mindenkori standard (jelenleg Bázis) számlacsomagra átváltani. 
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Money Plusz ügyfeleknek ajánlott számlacsomag (MMX) 
Számlacsomag neve Money Max 

Számlacsomag kódja MMX 

Igénybevétel feltétele Minimum átlagosan 25 millió Ft elhelyezett megtakarítás  

Kiegészítő szolgáltatás A számlacsomag Befektetési kártyaszámlához is igényelhető 

Érvényességi idő 2017. 11. 30-ig nyitott számlák esetében lejárat nélküli. 2017.12. 01-től nyitott számlák esetében 3 év 

Lejárat után érvényes kondíciók Bázis 

SZÁMLAVEZETÉS 

Havi számlavezetési- / csomagdíj 0 Ft 

Minimum egyenleg 
Számlaforgalom nélkül 5 000 Ft 

Rendszeres számlaforgalom mellett 0 Ft 

Minimum egyenleg alatti 
számla díja 

ha a számlán nincs forgalom és a 
minimum egyenleg feltétel sem 
teljesül 

1 170 Ft 

Korrekciós díj  
igénybevételi feltétel nem teljesülése 
esetén 

5 millió Ft alatti megtakarítás esetén a mindenkori bruttó minimálbér 3%-a (2017-ben 3 825 Ft, 2018-ban 4 140 Ft) 
5-25 millió Ft megtakarítás között a mindenkori bruttó minimálbér 1,4%-a (2017-ben 1 785 Ft, 2018-ban 1 932 Ft) 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK (Befektetési kártyaszámlához is) 

PayPass Arany fő és társkártya éves díja főkártya: 15 415 Ft társkártya 18 990 Ft 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Budapest Mobilbank Plusz szolgáltatás havi díja 0 Ft 

ÁTUTALÁSOK - Forint átutalások forint számlára országon belül 

Elektronikus átutalás 
teljesítése  

bankon belül 0,3% max. 6 000 Ft 

bankon kívül 0,3% max. 6 000 Ft 

Papír alapú átutalás 
teljesítése  

bankon belül és kívül 100 Ft + 0,50% min. 590 Ft, max. 9 990 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Saját számlák közötti 
átvezetés bankon belül  

konverzióval 5 EUR 

Állandó átutalási 
megbízás teljesítése 

tételenként 0,3% max. 6 000 Ft 

Közüzemi megbízás teljesítése tételenként Díjmentes 
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Számlacsomag neve Money Max 

Számlacsomag kódja MMX 

BANKKÁRTYA MŰVELETEK 

Vásárlás bankkártyával 
belföldön és külföldön kereskedőnél 
és ATM-en keresztül 

Díjmentes 

KÉSZPÉNZ MŰVELETEK 

Készpénzműveletek Budapest Bank pénztárában 

Készpénz befizetés 0 Ft 

Készpénz felvétel 0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft + (0,6% max. 90 000 Ft) 

Ezen számlacsomaggal rendelkező ügyfeleknek 2016. május 2-től a Budapest Prémium Esernyőalap részalapjai befektetési jegyeinek vétele díjmentes. 

Money Max számlacsomagra történő váltás esetén érvényes, vagy meglévő Money Max számlacsomag esetén a már nem értékesített kártyák díjai: 

Mastercard 
Dombornyomott 

fő és társkártya éves díja 5 990 Ft 

PayPass Maestro fő és társkártya éves díja 6 015 Ft 

PayPass Play fő és társkártya éves díja 7 915 Ft 

Visa Elektronikus fő és társkártya éves díja 8 415 Ft 

Visa Dombornyomott fő és társkártya éves díja 6 015 Ft 

Visa Prémium fő és társkártya éves díja főkártya: 9 415 Ft társkártya: 8 990 Ft 

Maestro fő és társkártya éves díja 3 394 Ft 

Play fő és társkártya éves díja 5 433 Ft 

Visa Electron fő és társkártya éves díja 1 932 Ft 

Budapest Visa Electron fő és társkártya éves díja 3 501 Ft 

Budapest Visa Classic fő és társkártya éves díja 4 881 Ft 

Prémium Visa Classic fő és társkártya éves díja főkártya: 6 975 Ft társkártya: 8 050 Ft 

Budapest Arany fő és társkártya éves díja főkártya: 12 303 Ft társkártya: 18 980 Ft 

Befektetési kártyaszámlához igényelt bankkártyák 

PayPass Befektetési fő és társkártya éves díja 8 915 Ft 

PayPass Prémium fő és társkártya éves díja főkártya: 11 015 Ft társkártya: 9 990 Ft 

Budapest Befektetési fő és társkártya éves díja főkártya: 6 450 Ft társkártya 5 062 Ft 

Prémium Befektetési fő és társkártya éves díja főkártya: 8 544 Ft társkártya: 9 619 Ft 
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Jövedelem feltétel nélküli számlacsomagok (BBA, BZS, BAH, BJK, PRA, HBB) 

Számlacsomag neve BB Alapszámla Bázis Praktikum Hello BB 

Számlacsomag kódja BBA BZS- BAH - BJK PRA HBB 

Igénybevétel feltétele 

Nincs másik forint fizetési 
számlája Magyarországon 
és ilyen felett rendelkezési 

joggal sem rendelkezik 

Nincs feltétel Nincs feltétel Tanulói jogviszony megléte 

Érvényességi idő Időkorlát nélkül Időkorlát nélkül 3 év 3 év 

Lejárat után érvényes kondíciók Nincs lejárat Nincs lejárat Bázis Bázis 

SZÁMLAVEZETÉS 

Havi számlavezetési- / 
csomagdíj 

elektronikus kivonattal és min. 30 
000 Ft bankkártyás vásárlással 

1 665 Ft 

490 Ft 690 Ft 
elektronikus kivonattal és 

min. 10 000 Ft bankkártyás 
vásárlással: 0 Ft 

papír alapú kivonattal és min. 30 
000 Ft bankkártyás vásárlással 

590 Ft 790 Ft 
papír alapú kivonattal és min. 

10 000 Ft bankkártyás 
vásárlással: 100 Ft 

elektronikus kivonattal, min. 30 
000 Ft bankkártyás vásárlás 
hiányában 

670 Ft 870 Ft 
elektronikus kivonattal, min. 

10 000 Ft bankkártyás 
vásárlás hiányában: 180 Ft 

papír alapú kivonattal, min. 30 000 
Ft bankkártyás vásárlás hiányában 

770 Ft 970 Ft 
papír alapú kivonattal, min. 

10 000 Ft bankkártyás 
vásárlás hiányában: 280 Ft 

Minimum egyenleg 

Számlaforgalom nélkül 0 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 0 Ft 

Rendszeres számlaforgalom 
mellett 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Minimum egyenleg 
alatti számla díja 

ha a számlán nincs forgalom és a 
minimum egyenleg feltétel sem 
teljesül 

0 Ft 1 170 Ft 1 170 Ft 0 Ft 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

Mastercard 
Dombornyomott 

fő és társkártya éves díja 

főkártya: 0 Ft 
társkártya: az első évben 3 

590 Ft feltétellel
1
, a 

második évtől 5 990 Ft 

az első évben 3 590 Ft 
feltétellel

1
,  

a második évtől 5 990 Ft 

az első évben 3 590 Ft 
feltétellel

1
,  

a második évtől 5 990 Ft 

az első évben 0 Ft,  
a második évtől 2 490 Ft 

Visa Prémium fő és társkártya éves díja 8 990 Ft 8 990 Ft 8 990 Ft 8 990 Ft 

PayPass Arany fő és társkártya éves díja 18 990 Ft 18 990 Ft 18 990 Ft 18 990 Ft 
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Számlacsomag neve BB Alapszámla Bázis Praktikum Hello BB 

Számlacsomag kódja BBA BZS- BAH - BJK PRA HBB 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Budapest Mobilbank
2
 Plusz szolgáltatás havi díja 

483 Ft, az igénylést követő 
első 6 hónapban díjmentes 

483 Ft, az igénylést követő 
első 6 hónapban díjmentes 

483 Ft, az igénylést követő 
első 6 hónapban díjmentes 

483 Ft, az igénylést követő 
első 6 hónapban díjmentes 

ÁTUTALÁSOK - Forint átutalások forint számlára országon belül 

Elektronikus átutalás 
teljesítése  

bankon belül 

havi 100 000 Ft átutalási 
összegig: 0 Ft 

 
havi 100 000 átutalási 

összeg felett:  
100 Ft + 0,50%, min. 590 Ft, 
max. 9 990 Ft + (0,3% max. 

6 000 Ft)  

60 Ft + 0,3% min. 350 Ft  
max. 9 990 Ft  

+ (0,3% max. 6 000 Ft) 
80 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

bankon kívül 
60 Ft + 0,5% min. 350 Ft max. 

9 990 Ft  
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

80 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Papír alapú átutalás 
teljesítése  

bankon belül és kívül 
100 Ft + 0,50%, min. 590 Ft, 

max. 9 990 Ft 
 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

100 Ft + 0,50%, min. 590 Ft, 
max. 9 990 Ft  

+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

100 Ft + 0,50%, min. 590 Ft, 
max. 9 990 Ft 

 + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Állandó átutalási 
megbízás teljesítése 

tételenként 120 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 60 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 50 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Közüzemi megbízás  teljesítése tételenként 0 Ft 100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 60 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0 Ft 

BANKKÁRTYA MŰVELETEK 

Vásárlás 
bankkártyával 

belföldön és külföldön 
kereskedőnél és ATM-en keresztül 

belföldön: 0 Ft 
külföldön: 0,3% max.  
800 Ft/bankkártya/év 

0,3% max.  
800 Ft/bankkártya/év 

0,3% max.  
800 Ft/bankkártya/év 

0 Ft 

KÉSZPÉNZ MŰVELETEK 

Készpénzműveletek Budapest Bank pénztárában 

Készpénz befizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
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Számlacsomag neve BB Alapszámla Bázis Praktikum Hello BB 

Számlacsomag kódja BBA BZS- BAH - BJK PRA HBB 

Készpénz felvétel 

a bank pénztárából és 
magyarországi ATM-ből az 

első 2 db, együttesen 
maximum  

150 000 Ft készpénz 
felvétel: 0 Ft 

e felett: 0,5% + 590 Ft max.  
9 900 Ft + (0,6% max. 90 

000 Ft) 

0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft + 
(0,6% max. 90 000 Ft) 

0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft + 
(0,6% max. 90 000 Ft) 

0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft + 
(0,6% max. 90 000 Ft) 

 

Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016 (VIII.31.) számú Korm. rendelet értelmében:  

- BB Alapszámla számlacsomagot igényelhet minden az EGT bármely államában tartózkodásra jogosult természetes személy, aki uniós jogi aktus vagy EGT-állam jogszabálya 
alapján Magyarországon jogszerűen tartózkodhat, ideértve az állandó lakhellyel nem rendelkező személyeket és a menedékkérelemért folyamodó személyt is. A feltételnek 
megfelelő fogyasztó, akkor kezdeményezheti a BB Alapszámla számlacsomag szerződés megkötését, ha Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál nem rendelkezik 
forintban vezetett fizetési számlával és nincs rendelkezési joga sem ilyen számla felett. 

- A fogyasztó köteles bejelenteni, ha az igénylést követően másik forint fizetési számát nyit. Bejelentésének elmulasztása, vagy jogosulatlan igénylés esetén a Bank a 
számlacsomagban biztosított díjmentes tranzakciókra utólag jogosult a Bázis számlacsomagban meghatározott díjat felszámítani. 

- A BB Alapszámla csomag számlavezetési díja a tárgyévet megelőző évben érvényes bruttó minimálbér 1,5%-a. A számlacsomagban nyújtott ingyenes tranzakciók esetében  a 
Bank a tranzakció könyvelésének időpontját veszi alapul a kedvezményes darabszám, illetve tranzakció összeg megállapításakor. A BB Alapszámla mellett a Pft. által 
meghatározott kétszeres Ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat benyújtása esetén az ügyfél egyszer jogosult a készpénzfelvételi kedvezményre. 

- *A BB Alapszámla számlacsomagban az ügyfél az alábbi kedvezményeket veheti igénybe havonta attól függően, hogy a pénzforgalmi rendeletben foglalt kedvezmény igénybe 
vételére nyilatkozott-e, vagy sem. 

- Ha az ügyfél a tárgyhó első napján érvényes nyilatkozattal rendelkezik a kétszeres ingyenes készpénzfelvételre, akkor a pénzforgalmi törvény által biztosított 2 db. 

összesen maximum150 000 Ft-os ingyenes készpénzfelvétel mellett további 1 alkalommal, maximum 50 000 Ft–ot vehet fel a bank pénztárában ingyenesen. 

- Ha az ügyfél a tárgyhó első napján nem rendelkezik érvényes nyilatkozattal, akkor 2 db, összesen maximum 150 000 Ft-ot vehet fel ingyenesen Magyarországi ATM-

ből, VAGY 1 alkalommal, maximum 50 000 Ft-ot a bank pénztárában. A kedvezményes tranzakció típusát az határozza meg, hogy tárgyhóban hol vesz fel először 

készpénzt, ATM-ből, vagy a bank pénztárából.  

- Az alapszámla vezetésére vonatkozó Keretszerződés Bank részéről történő felmondására a Bankszámla Általános Szerződési Feltételek 8.2, 8.4. pontjaiban foglaltaktól eltérően az 
alábbi szabályok vonatkoznak:  

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hitelintézet az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződést kizárólag akkor mondhatja fel, ha 

a) a fogyasztó az alapszámlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen használta fel, 

b) az alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet, 
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c) a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan adatot közölt a hitelintézettel az alapszámlára vonatkozó 
jogosultsága tekintetében, 

d) a fogyasztó már nem jogosult EGT-államban jogszerű tartózkodásra, 

e) a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére 
irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások 
igénybevételét, vagy 

f) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a fogyasztó tartozását a hitelintézet felszólítására sem fizette meg. 

(A fenti  a) és c) pont a keretszerződésben foglaltak súlyos megsértésének minősül, ezért a felmondás azonnali hatályú. 

A felmondást - ha jogszabály nem tiltja - a hitelintézet annak közlésével egyidejűleg írásban, külön díj felszámítása nélkül köteles megindokolni. 

A felmondásról szóló értesítésben tájékoztatni kell a fogyasztót a szerződés felmondásával kapcsolatos panasztételi lehetőségéről, valamint arról, hogy az alapszámlát vezető 
hitelintézet a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e általános alávetési nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes 
elérhetőségét, valamint a levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a hitelintézet 
rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt. 

 
Amennyiben az ügyfél hiteligénylés miatt nyit Bázis számlacsomagot, akkor a számlavezetés díja 0 Ft az alábbi feltételekkel és a következő hitelekre vonatkozóan: 

- áruhitel, vagy személyi kölcsönt igénylés esetén amennyiben a hitel, vagy kölcsön törlesztése erről a számláról történik, folyószámlahitel igénylés esetén, vagy 2016. március 21-ig 
igényelt jelzáloghitel esetén. Ebben az esetben a számla Bázis helyett Bázis-H (BAH) csomagban nyílik. Ebben a csomagban a 0 Ft-os számlavezetési díj feltétele az elektronikus 
kivonat és a minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás. A számlacsomag számlavezetési díja papír alapú kivonattal és minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlással 100 Ft, 
elektronikus kivonattal, de a minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás hiányában 180 Ft, míg papír alapú kivonattal és a minimum 30 000 Ft-os bankkártyás vásárlás hiányában 
280 Ft. 

- 2016. március 21-től igényelt jelzáloghitel esetében ha a fizetési számlát a felvett hitel a 2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről c. törvény alapján díjmentes 
törlesztése céljából nyitja. Ebben az esetben a számla Bázis- J (BJK) csomagban nyílik és a 0 Ft-os számlavezetési díjat, és a 0 Ft-os hiteltörlesztési díjat a bank mindaddig biztosítja, 
amíg az ügyfél jelzáloghitele meg nem szűnik. Mivel a Bázis-J csomag kizárólag a jelzálog törlesztését teszi lehetővé, ezért a csomaghoz bankkártya nem igényelhető, a csomagra 
történő átszerződés esetén a bankkártya megszüntetésre kerül. A jelzáloghitel megszűnésekor a számlacsomag Bázis-ra módosul.  

A Bázis-H és Bázis-J számlacsomagok meglévő számla esetében is elérhetőek csomagváltással, ha az ügyfél a feltételként megjelölt hitelt igényel. 
 

A Hello BB számlacsomag: 

- Igénylésének feltétele tanulói/hallgatói jogviszony megléte, melyet az ügyfélnek számlanyitáskor kell igazolnia. Ezt megteheti diákigazolvánnyal, tanulói jogviszony igazolással is.  

- 25 éves kor fölött a számlacsomag nem igényelhető, arra átszerződni nem lehetséges.  

- A diákszámlára a törvényes képviselők külön nyilatkozat alapján saját Budapest Banknál vezetett lakossági fizetési számlájukról díjmentesen utalhatnak elektronikusan. A 
kedvezmény igénybe vételére a nyilatkozat banki átvételét követő 3. munkanaptól van lehetőség. 
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Befektetési kártyaszámla csomagok (BBK, EXB) 

A Befektetési kártyaszámla ötvözi a lakossági fizetési számla előnyeit egy befektetési alap előnyével, így a számlán tartott pénze mindig befektetésre kerül a Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap 
befektetési jegyeibe. Befektetési kártyaszámla önállóan nem nyitható, ahhoz kötelező bankkártyát igényelni és a kártyaszámla megszüntetéséig a számlatulajdonos nem szüntetheti meg főkártyáját. 
Társkártya szabadon igényelhető és megszüntethető.  

Amennyiben az ügyfél új Bázis Befektetési kártyaszámlát (BBK) nyit és rendelkezik forint fizetési számlával, vagy új forint fizetési számlát nyit, és rendelkezik Befektetési 
kártyaszámlával, akkor a Befektetési kártyaszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, mindaddig, amíg az ügyfél a forint fizetési számláját meg nem szűnteti. Ehhez a Befektetési 
kártyaszámla Extra Befektetési kártyaszámla csomagban (EXB) kerül megnyitásra, vagy abba a számlacsomagba kell átváltani külön megbízással, melyet bankfiókban kérhet az ügyfél. 
Amennyiben az adott elszámolási időszakban az ügyfélnek nincs élő forint fizetési számlája, úgy a Bank jogosult a jelen hirdetmény szerinti havi számlavezetési díjat beterhelni.  

Számlacsomag neve Bázis Befektetési kártyaszámla Extra Befektetési kártyaszámla 

Számlacsomag kódja BBK EXB 

Igénybevétel feltétele Nincs feltétel 
Folyószámla megléte és új Befektetési kártyaszámla nyitása, 

vagy meglévő Befektetési kártyaszámla és új folyószámla 
nyitása 

Érvényességi idő Időkorlát nélkül Időkorlát nélkül 

Lejárat után érvényes kondíciók Nincs lejárat Nincs lejárat 

SZÁMLAVEZETÉS 

Csomagdíj 0 Ft 0 Ft 

Havi számlavezetési díj 390 Ft 0 Ft 

Óvadék 0 Ft 0 Ft 

Minimum egyenleg 

Számlaforgalom nélkül 5 000 Ft 5 000 Ft 

Rendszeres számlaforgalom 
mellett 

0 Ft 0 Ft 

Minimum egyenleg alatti 
számla díja 

ha a számlán nincs forgalom 
és a minimum egyenleg 
feltétel sem teljesül 

1 170 Ft 1 170 Ft 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

PayPass Befektetési fő és társkártya éves díja 6 490 Ft 6 490 Ft 

PayPass Arany fő és társkártya éves díja 18 990 Ft 18 990 Ft 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Budapest Mobilbank
2
 Plusz szolgáltatás havi díja 483 Ft, az igénylést követő első 6 hónapban díjmentes 483 Ft, az igénylést követő első 6 hónapban díjmentes 
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Számlacsomag neve Bázis Befektetési kártyaszámla Extra Befektetési kártyaszámla 

Számlacsomag kódja BBK EXB 

ÁTUTALÁSOK - Forint átutalások forint számlára országon belül 

Elektronikus átutalás 
teljesítése  

bankon belül 60 Ft + 0,3% min. 350 Ft max. 9 990 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 60 Ft + 0,3% min. 350 Ft max. 9 990 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

bankon kívül 60 Ft + 0,5% min. 350 Ft max. 9 990 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 60 Ft + 0,5% min. 350 Ft max. 9 990 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Papír alapú átutalás 
teljesítése  

bankon belül és kívül 
100 Ft + 0,50%, min. 590 Ft, max. 9 990 Ft 

+ (0,3%, max. 6 000 Ft) 
100 Ft + 0,50%, min. 590 Ft, max. 9 990 Ft 

+ (0,3%, max. 6 000 Ft) 

Állandó átutalási 
megbízás teljesítése 

tételenként 120 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 120 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Közüzemi megbízás  teljesítése tételenként 100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

BANKKÁRTYA MŰVELETEK 

Vásárlás bankkártyával 
belföldön és külföldön 
kereskedőnél és ATM-en 
keresztül 

0,3% max. 800 Ft/bankkártya/év 0,3% max. 800 Ft/bankkártya/év 

KÉSZPÉNZ MŰVELETEK 

Készpénzműveletek Budapest Bank pénztárában 

Készpénz befizetés 0 Ft 0 Ft 

Készpénz felvétel 0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft + (0,6% max. 90.000 Ft) 0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft + (0,6% max. 90.000 Ft) 
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Készpénzfelvétel díja bankkártyával 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 
ESETÉBEN 

Kártyaszám első 8-9 
karaktere 

Budapest Bank ATM-ből 
Egyéb magyarországi ATM-ből és egyéb 

magyarországi bank pénztárában, valamint 
magyarországi postahivatalban 

Külföldi ATM-ből és külföldi bank 
pénztárában 

PayPass Befektetési 5100 1937 290 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1% min. 590 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 790 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Mastercard Dombornyomott 5100 1933 5 290 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1% min. 590 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 790 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Visa Prémium 4093 6012 5 0,6% max. 9 000 Ft 0,6% max. 9 000 Ft 1 790 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

PayPass Arany 5100 1939 0,6% max. 9 000 Ft 0,6% max. 9 000 Ft 0,6% max. 9 000 Ft 

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTHETETT 
BANKKÁRTYÁK ESETÉBEN 

Kártyaszám első 8-9 
karaktere 

Budapest Bank ATM-ből 
Egyéb magyarországi ATM-ből és egyéb 

magyarországi bank pénztárában, valamint 
magyarországi postahivatalban 

Külföldi ATM-ből és külföldi bank 
pénztárában 

PayPass Maestro 6765 0628 290 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1% min. 590 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 790 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

PayPass Play 6765 0629 290 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1% min. 590 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 790 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Visa Elektronikus 4140 9914 290 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1% min. 590 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 790 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Visa Dombornyomott  4093 6011 0,6% max. 9 000 Ft 1% min. 590 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 790 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

PayPass Prémium 5100 1938 0,6% max. 9 000 Ft 0,6% max. 9 000 Ft 1 790 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

2014. március 17-e előtt 
értékesített bankkártyák 

Kártyaszám első 8-9 
karaktere 

Budapest Bank ATM-ből Egyéb magyarországi ATM-ből Külföldi ATM-ből 

Maestro 
6765 0660 és  

6765 0622 
108 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 138 Ft + 1% min. 311 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 665 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Play 6765 0623 108 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 138 Ft + 1% min. 311 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 665 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Visa Electron 
4140 9944 és  

4140 9977 
108 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 138 Ft + 1% min. 311 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 665 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Budapest Visa Electron 4140 9915 108 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 138 Ft + 1% min. 311 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 665 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Budapest Visa Classic 4093 6093 0,6% max. 9 000 Ft 138 Ft + 1% min. 311 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 665 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Prémium Visa Classic 4093 6012 0 0,6% max. 9 000 Ft 0,6% max. 9 000 Ft 1 665 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Budapest Arany 5100 1933 0 0,6% max. 9 000 Ft 0,6% max. 9 000 Ft 0,6% max. 9 000 Ft 

Budapest Befektetési 5100 1949 108 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 134 Ft + 1% min. 300 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 1 665 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

Prémium Befektetési 5100 1932 0,6% max. 9 000 Ft 0,6% max. 9 000 Ft 1 665 Ft + (0,6% max. 9 000 Ft) 

A postán végrehajtott bankkártyás tranzakciók (kivétel csekkfeladás) pénztári készpénzfelvételnek minősülnek. 

Minden készpénzfelvétel díja – a számlacsomag hirdetményében meghatározott számú kedvezményes tranzakcióké is - az adott elszámolási időszakban felszámításra és a számláról 
levonásra kerül. Ezt követően kerül a számlacsomagoknál meghirdetett kedvezmény 5 munkanapon belül egy összegben utólag jóváírásra a 0,6% max. 9 000 Ft díjrészlet kivételével. 
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Készpénzfelvétel bankkártyával egyéb helyeken 2014.03.17 előtt igényelt 
bankkártyák esetében 

Bankkártya szolgáltatások  

egyéb magyarországi bank 
pénztárában 

101 Ft + 1% min. 254 Ft + (0,6% max. 90 000 Ft) 

magyar postahivatalban 101 Ft + 1% min. 254 Ft + (0,6% max. 90 000 Ft) 

külföldi bank pénztárában 2013.01.01-
től kötött szerződések esetében 

1 670 Ft + (0,6% max. 90.000 Ft) 

külföldi bank pénztárában 2012.12.31-
ig kötött szerződések esetében 

2 419 Ft 

sürgősségi készpénzfelvétel külföldön 
Aranykártya esetében 2013.01.01-től 
kötött szerződések esetében 

20 340 Ft + (0,6% max. 90 000 Ft) 

sürgősségi készpénzfelvétel külföldön 
Aranykártya esetében 2012.12.31-ig 
kötött szerződések esetében 

20 340 Ft 

Nem értékesített bankkártyák éves díjai 
 

Forint fizetési számlához adott bankkártyák 

PayPass Maestro fő és társkártya éves díja 3 590 Ft 
PayPass Play fő és társkártya éves díja 5 490 Ft 
Visa Elektronikus fő és társkártya éves díja 3 590 Ft 
Visa Dombornyomott fő és társkártya éves díja 5 990 Ft 
Maestro fő és társkártya éves díja 3 394 Ft 
Play fő és társkártya éves díja 5 433 Ft 
Visa Electron fő és társkártya éves díja 1 932 Ft 
Budapest Visa Electron fő és társkártya éves díja 3 501 Ft 
Budapest Visa Classic fő és társkártya éves díja 4 881 Ft 
Prémium Visa Classic fő és társkártya éves díja 8 050 Ft 
Budapest Arany fő és társkártya éves díja 18 980 Ft 
Befektetési kártyaszámlához adott bankkártyák 

PayPass Prémium fő és társkártya éves díja 9 990 Ft 

Budapest Befektetési főkártya éves díja 6 450 Ft 
társkártya éves díja 5 062 Ft 

Prémium Befektetési fő és társkártya éves díja 9 619 Ft 

Bankkártyák további díjtételei 

 
2014.03.17 előtt igényelt bankkártyák esetében 2014.03.17 után igényelt bankkártyák esetében 

Bankkártya 
átvétele 

ügyfél címére küldve díjmentes 

bankfiókban 348 Ft 

Bankkártya 
újragyártása, 
cseréje 

ügyfél kérésére típusváltás, vagy designváltás esetén 1 665 Ft 1 990 Ft 

ATM által bevont kártya esetében 579 Ft 690 Ft 

elveszett ellopott kártya pótlása elektronikus bankkártya 
esetében 

1 751 Ft 1 990 Ft 

elveszett ellopott kártya pótlása dombornyomású bankkártya 
esetében 

4 675 Ft 4 990 Ft 

sürgősségi kártyapótlás Aranykártya esetében kártya újragyártás költsége + felmerült futárköltség 

PIN újragyártása 579 Ft 690 Ft 

Egyenleg 
lekérdezése  

Budapest Bank ATM-ből 90 Ft 62 Ft 

egyéb magyarországi ATM-ből 140 Ft 

PIN csere  
Budapest Bank ATM-en 106 Ft 150 Ft 

Telebankon (IVR) keresztül 270 Ft 

Bankkártya letiltás dombornyomott bankkártya esetén 2 230 Ft 2 990 Ft 
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Számlacsomagok további díjtételei 
Számlavezetés 

Számla kamata 0,00% EBKM: 0,00% 

Hiteltúllépés 
kamata 

díj, jutalék és kamat esetében MNB alapkamat kétszerese 

tőke esetében mindenkori folyószámlahitel ügyleti kamat + 6% 

Havi számlakivonat 
küldemény 

ügyfél címére postázva díjmentes 

számlavezető fiókba postázva díjmentes 

BB postafiókba díjmentes + postafiók bérleti díja 

Kiküldött számlakivonatról másolat kivonatonként 289 Ft 

Banki igazolások kiállítása, igazolásonként 579 Ft 

Telefax költség ügyfél kérésére küldött dokumentum esetében, üzenetenként 52 Ft 

Elektronikus szolgáltatások 

Mobilbank  

Light szolgáltatás havi díja díjmentes 

Plusz automatikus SMS értesítések díja díjmentes 

Light automatikus SMS értesítések díja 39 Ft 

ügyfél által kezdeményezett (interaktív) parancsok díja minden 
szolgáltatás típusban, SMS-enként 

39 Ft 

Budapest 
Internetbank 

szolgáltatás belépési díja  díjmentes 

szolgáltatás havi díja díjmentes 

automatikus SMS értesítések díja díjmentes 

bankkártya limitek (ATM és POS) módosítása díjmentes 

mobil egyenleg feltöltés díjmentes 

Budapest Telebank használat díja díjmentes 

Átutalási szolgáltatások 

Saját számlák 
közötti átvezetés 
bankon belül 

saját fizetési számlák között forintban konverzió nélkül 0 Ft 

értékpapír számlára (kizárólag konverzió nélkül) 0 Ft 

saját hitelkártya számlára (kizárólag konverzió nélkül) 
a számlacsomagban meghatározott átutalási díj kerül felszámításra a 0,3% max. 6 000 Ft 

kivételével, kivéve Komfort számlacsomag, ahol díjmentes 

saját áruhitel, vagy személyi kölcsön számlára (kizárólag konverzió 
nélkül) 

a számlacsomagban meghatározott átutalási díj kerül felszámításra 

Közüzemi 
megbízás 

nem teljesült megbízás sorba állítása naponta (max. 4 napig) 101 Ft 

limitfigyelés díjmentes 

Azonnali beszedési megbízás teljesítése 55 Ft + 0,30%, min. 101 Ft, max. 2 542 Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

Valós idejű bruttó elszámolási rendszeren (VIBER) benyújtott forint átutalási megbízás 
teljesítése 

0,5%, min. 10 170 Ft, max. 305 100 Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

Pénztári műveletek 

Érmés befizetés 100 db érme felett 3% min. 203 Ft 

Bejelentett nagy összegű készpénzfelvétel elmulasztása/határidő utáni lemondása 0,1% min. 5 085 Ft 
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Deviza számlavezetés 
Számlacsomag neve Bázis deviza számlacsomag Dolgozói Exkluzív deviza számlacsomag 

Számlacsomag kódja DEV FXL 

Igénybevétel feltétele Nincs feltétel Dolgozói Exkluzív forint számlacsomag megléte 

Érvényességi idő  -  
A munkaviszony fennállásáig, vagy a DEX számlacsomag 

megszüntetéséig 

Lejárat után érvényes kondíciók Időkorlát nélkül Bázis deviza számlacsomag 

SZÁMLAVEZETÉS 

Számlanyitási és havi számlavezetési díj 0 Ft 0 Ft 

Minimum nyitóösszeg és 
minimum egyenleg 

USD számla 60 USD 

Nincs 

EUR számla 40 EUR 

GBP számla 30 GBP 

CHF számla 60 CHF 

CAD számla* 60 CAD 

AUD számla* 60 AUD 

CZK számla* 1 050 CZK 

DKK számla* 300 DKK 

JPY számla* 5 000 JPY 

NOK számla* 385 NOK 

PLN számla* 170 PLN 

RON számla* 185 RON 

SEK számla* 400 SEK 

Minimum egyenleg alatti számla havi zárlati díja 3 EUR Nincs 

Nem EUR alapú devizaszámlák esetében az EUR-ban, vagy Ft-ban feltüntetett díjak terhelése a számla devizanemében, a könyvelés napján érvényes számlakonverziós deviza eladási 
árfolyamon történik. Minimum egyenlegbe a Bank a látra szóló és az ugyanazon devizában lekötött betéteket is beszámítja. 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Budapest Mobilbank Plusz szolgáltatás havi díja 483 Ft, az igénylést követő első 6 hónapban díjmentes 483 Ft, az igénylést követő első 6 hónapban díjmentes 

Deviza és valuta műveletek díjai 

Átutalások díjai 

Beérkezett átutalás jóváírása fizetési 
számlán Lásd a "Deviza műveletek részletes díjtételei"-nél 

leírtakat 

Díjmentes 

Nem saját számlára indított 0,4096% max. 6 000 Ft 

Saját számlára indított Díjmentes 

Pénztári műveletek díjai 

Befizetés Díjmentes Díjmentes 

Kifizetés  
- valuta kifizetés devizaszámláról,  
- valuta kifizetés forint számláról és  

0,35% min. 2 EUR + (0,6% max. 90 000 Ft) 
Elszámolási időszakonként az első valuta kifizetés 

devizaszámláról: 
0,6% max. 90 000 Ft 
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Számlacsomag neve Bázis deviza számlacsomag Dolgozói Exkluzív deviza számlacsomag 

- forint kifizetés deviza számláról) Ezt követően, illetve konverzióval történő kifizetés esetén: 
0,35% min. 2 EUR + (0,6% max. 90 000 Ft) 

Bejelentett nagy összegű készpénzfelvétel elmulasztása / 
lemondása 

0,1% min. 20 EUR 0,1% min. 20 EUR 

Számlavezetéshez kapcsolódó eseti díjak 

Havi számlakivonat küldése 
ügyfél címére postázva Díjmentes Díjmentes 

elektronikusan Díjmentes Díjmentes 

Számlakivonatok pótlása 3 EUR Díjmentes 

Másolatok kiadása ügyfél kérésére 0,25 EUR/oldal Díjmentes 

Banki igazolások kiadása 5 EUR Díjmentes 

Számlakivonat bankfiókban történő rendelkezésre tartásának 
külön díja 

4 EUR 4 EUR 

Nemzetközi fizetési ügyletekkel kapcsolatos különdíjak 

Váltókezelés, letéti díj 10 EUR 10 EUR 

Bankinformáció kérése 30 EUR 30 EUR 

Fizetési megbízás módosítása 20 EUR 20 EUR 

Nem IBAN formátumban, vagy tévesen megadott IBAN 
számlaszám miatti külföldi bankköltség 

Külföldi bank által felszámított díj Külföldi bank által felszámított díj 

Külön bankári levelezés, módosítás, sürgetés 20 EUR Díjmentes 

Megbízások pontatlanságából eredő ügyintézés díja deviza utalás 
esetén, megbízásonként 

5 EUR Díjmentes 

Idegen bank által felszámított díjakra, költséekre vonatkozó 
ügyintézési díj (pl. kimenő MEGBÍZÓ (OUR) költségviselésű 
megbízás esetén) 

2 EUR 2 EUR 

S.W.I.F.T. másolat kiadása 8 EUR Díjmentes 

*A megjelölt devizanemekben 2017. július 3-tól devizaszámla nyitható, azonban a bank a számlán készpénz műveleteket nem végez.  
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Deviza műveletek részletes díjtételei 

Deviza átutalás fogadásának (jóváírás) díja fizetési számlán 

Fizetési számla/konverzió Deviza számlára Forint számlára 

Bankon belülről érkező átutalás esetén (sürgős teljesítés esetén is) Díjmentes 

Más bankból érkező 
átutalás esetén 

Deviza átutalása esetén 6 EUR 

VIBER-en érkezett forint átutalás esetén 1,3% min. 5 EUR, max. 500 EUR 

GIRO-n érkezett forint átutalás esetén 0,075% min. 5 EUR, max. 500 EUR 
lásd a számlacsomag 

hirdetményét 

DEVIZA ÁTUTALÁS TELJESÍTÉSÉNEK (TERHELÉS) DÍJA 

Fizetési számla/konverzió 

Deviza számláról Forint számláról 

konverzió nélkül konverzióval 
konverzióval, vagy 
konverzió nélkül 

külföldre 

Saját számlák között, 
bankon belül 

Értékpapír számlára történő átutalás esetén Díjmentes 0,3% min. 5 EUR, max. 500 EUR 

Fizetési számlára történő átutalás esetén: 
- eseti átutalás és  állandó átutalási megbízás 

0,3% min. 5 EUR, max. 500 EUR 

Fizetési számlára történő eseti átutalás esetén sürgősséggel 1,3% min. 5 EUR, max. 500 EUR 

Bankon belülre 
indított 

Fizetési számlára történő átutalás esetén: 
- eseti átutalás és  állandó átutalási megbízás 

0,3% min. 5 EUR, max. 500 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Fizetési számlára történő eseti átutalás esetén sürgősséggel 1,3% min. 5 EUR, max. 500 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Más banknál 
vezetett számla 
javára 

Fizetési számlára történő SEPA átutalás esetén: 
- eseti átutalás és állandó átutalási megbízás 

0,3% min. 8 EUR, max. 250 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Fizetési számlára történő nem SEPA átutalás esetén: 
- eseti átutalás és állandó átutalási megbízás 

0,3% min. 8 EUR, max. 500 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Fizetési számla javára történő sürgős átutalás esetén EUR és USD 
devizanemekben (más devizanemekben egyedi engedélyezéssel) 

0,4% min. 15 EUR, max. 500 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Fizetési számla javára történő extra sürgős átutalás esetén EUR 
devizanemben 

0,5% min. 15 EUR, max. 500 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 

DEVIZA AZONNALI BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK DÍJA  

Bankon belül 

Deviza számlára történő azonnali beszedés teljesítése devizában 0,1% min. 8 EUR, max. 500 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Forint számlára történő azonnali beszedés teljesítése 0,175% min. 15 EUR, max. 500 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 
lásd a számlacsomag 

hirdetményét 

Más banknál vezetett számlára történő azonnali beszedés teljesítése 0,175% min. 15 EUR, max. 500 EUR + (0,3% max. 6 000 Ft) 
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Díjmagyarázat 
1. A kártyadíj kedvezmény az alábbi esetekben kerül jóváírásra: 

a. Számlanyitáskor, vagy 30 napon belül történő kártyaigénylés esetén,  
i. ha a kártya 60 napon belüli aktiválásra kerül és  

ii. ha a számlanyitás Együttes Folyószámlahitel igényléssel történt. 
b. Utólagos kártyaigénylés esetén (számlanyitástól számított 30 napon túl), 

i. ha Mastercard Dombornyomott kártya igénylése történt és 
 ha a kártya 60 napon belüli aktiválásra kerül. 

c. Play Extra számlacsomag igénylésekor a kedvezményes első éves kártyadíj egyetlen feltétele, hogy a bankkártya a kibocsátástól számított 60 napon belül aktiválásra 
kerüljön.  

d. Dolgozói Exkluzív számlacsomag esetén az első éves kártyadíj minden esetben korrigálásra kerül. Kártyaigénylést követően minden esetben beterhelésre kerül a 
számlán a második évtől meghirdetett éves díj, melyet a bank a feltétel teljesülését követően korrigál.  

A korrekció az elszámolási időszakot követő 5 munkanapon belül történik meg. 

2. Új igénylésnek számít a Mobilbank Plusz szolgáltatásra kötött szerződés, ha az ügyfél nem rendelkezik a szerződés megkötésekor, vagy nem rendelkezett a szerződés megkötése 
előtti 6 hónapban ugyanahhoz a számlához és mobil telefonszámra Mobilbank Plusz szolgáltatással. 

3. Letéti számláról történő átutalási tranzakciókra a Bázis számlavezetési csomagoknál meghirdetett díj kerül felszámításra, míg pénztári készpénzfelvétel esetében a betétszámláról 
történő készpénzfelvételi díjat számítja fel a Bank, a mindenkor hatályos Prémium Betétek című hirdetmény alapján (ez jelenleg: 0,35%, minimum 350 Ft, maximum 5000 Ft). 
 

2017. évi elszámolási időszakok 
 

Tárgyhónap Elszámolási időszak kezdete Elszámolási időszak vége 

Január 2016.12.30 2017.01.30 

Február 2017.01.31 2017.02.27 

Március 2017.02.28 2017.03.30 

Április 2017.03.31 2017.04.27 

Május 2017.04.28 2017.05.30 

Június 2017.05.31 2017.06.29 

Július 2017.06.30 2017.07.28 

Augusztus 2017.07.29 2017.08.30 

Szeptember 2017.08.31 2017.09.28 

Október 2017.09.29 2017.10.30 

November 2017.10.31 2017.11.29 

December 2017.11.30 2017.12.28 

 

2018. évi elszámolási időszakok 
 

Tárgyhónap Elszámolási időszak kezdete Elszámolási időszak vége 

Január 2017.12.29 2018.01.30 

Február 2018.01.31 2018.02.27 

Március 2018.02.28 2018.03.29 

Április 2018.03.30 2018.04.27 

Május 2018.04.28 2018.05.30 

Június 2018.05.31 2018.06.28 

Július 2018.06.29 2018.07.30 

Augusztus 2018.07.31 2018.08.30 

Szeptember 2018.08.31 2018.09.27 

Október 2018.09.28 2018.10.30 

November 2018.10.31 2018.11.29 

December 2018.11.30 2018.12.28 

 


