Hatályos: 2013. április 22-től (1305) • Közzététel napja: 2013. április 22.
1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan
mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált nagy
kezdőbetűvel irt fogalmak az Általános Üzleti Feltételekben meghatározott
jelentéssel bírnak.
2. A Bank a forint átutalásokért, valamint a számlavezetésért felszámított
díjakkal a hónap utolsó Bankmunkanapján, deviza számláról indított forint
átutalásokért valamint deviza illetve nemzetközi átutalásokért felszámított
díjakkal pedig a megbízás végrehajtásával egyidejűleg terheli meg az
ügyfél bank- illetve ügyfélszámláját. A jelen kondíciós lista
elválaszthatatlan részét képező mellékletben szereplő, az értékpapír
forgalomhoz kapcsolódó díjak, illetve a letéti díj időarányos része negyedévente vagy a szerződés felmondásakor válnak esedékessé.
Az egyéb, esetenként felmerülő díjakat, jutalékokat, költségeket a Bank
azok felmerülésekor terheli az Ügyfél bank- illetve ügyfélszámlájára,
kötelezettségvállalás esetén az egész időszakra előre.
3. A jelen Kondíciós listában felsorolt jutaléktételeken felül az ügyfelet
terhelik a Bank készkiadásai, mint postai továbbítás, futárszolgálat, telex,
távirat telefon, - SWIFT költségei, az esetleges illetékek, bármilyen más
készkiadás, valamint a megbízás végrehajtásában közreműködő
partnerbankok által felszámított jutalékok és költségek.
4. A díjak, költségek számításánál – amennyiben a százalékos mérték
és/vagy deviza árfolyam alapul vételével számított forintösszeg nem egész
forint összegre jönne ki – a Bank a kerekítés jogát fenntartja oly módon,
hogy a 0,50-t meg nem haladó összeget lefelé, a 0,51 vagy annál nagyobb
összeget felfelé kerekíti.
5. Banknál elhelyezhető legkisebb forint és devizabetét összege:

1

Látra szóló betét (forint és deviza)
0
Lekötött betét:
A betétlekötés legrövidebb ideje 1 hónap
Devizanem
Összeg Devizanem
Összeg
Forint (HUF)
250 000 Japán jen (JPY)
5 000 000 000
Amerikai dollár (USD)
1 000 Svéd korona (SEK)
250 000 000
Angol font (GBP)
1 500 Euró (EUR)
1 000 000
Svájci frank (CHF)
3 000
6. A Bank felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan esetben, amikor
kifizetőként jár el, az adó- illetve járulékköteles kifizetést a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű személyi jövedelemadó (adóelőleg), illetve egészségügyi hozzájárulás levonását követően teljesíti, továbbá
ha a kifizetés feltétele az ügyfél adóazonosító jelének ismerete, úgy az
adóazonosító jel hitelt érdemlő igazolásáig a kifizetést megtagadja.
7. A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy
alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban
publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékét
15 százalékponttal meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az ügyfél
számára a Bank kedvező irányba eltérhet.
8. Jelen Kondíciós Listában a Home Banking elnevezés alatt a telepített
Spectra, Spectra Light és MultiCash elektronikus banki szolgáltatások értendők.
A Lakossági Kondíciós Lista mindenkori elválaszthatatlan mellékletét képezik:
1. számú melléklet: Fizetési Forgalom és Teljesítési Rend
2. számú melléklet: Egyéb Szolgáltatások Díjai
3. számú melléklet: Betéti Bankkártya Kondíciós Lista lakossági ügyfelek
részére
4. számú melléklet: Elektronikus Szolgáltatások Kondíciós Lista lakossági
ügyfelek részére

FORGALMAZOTT BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

I.

Privát Nulla
számlacsomag

Beugró számlacsomag

Nonstop+
számlacsomag

Príma számlacsomag

Bónusz
számlacsomag

Havi zárlati díj

0 Ft/hó/bankszámla

899 Ft/hó1/bankszámla2

299 Ft3/hó/bankszámla2

999 Ft/hó1/bankszámla2

Díjmentes4

Számla nyitása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Számla zárása
Könyvelési tételdíj
Alapértelmezett
Számlakivonat küldés6
Príma számla aktivitás
kedvezmény jóváírás
Forint jóváírások elszámolása
forintszámla javára

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Díjmentes5

Díjmentes5

Díjmentes5

Díjmentes5

Díjmentes

postai vagy elektronikus

postai vagy elektronikus

elektronikus6

postai vagy elektronikus

postai vagy elektronikus

nem elérhető

nem elérhető

nem elérhető

15%, max. 10 000 Ft/év7

nem elérhető

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

0,25%, min. 30 Ft, max. 6
000 Ft

Díjmentes9

Díjmentes10

0,25%; min 30 Ft; max 6
000 Ft

Díjmentes9

Díjmentes11

Díjmentes

havi első megbízás díjmentes8
ezt követően 0,35%, min. 50
Ft, max. 6 000 Ft
havi első megbízás díjmentes8
ezt követően 0,35%, min. 90
Ft, max. 6 000 Ft

Csoportos beszedés
terhelése

0,2%, min. 50 Ft, max. 6 000 Ft

Állandó átutalás bankon
belülre és bankon kívülre

0,2%, min. 140 Ft, max. 6 000
Ft

MasterCard Paypass
bankkártya kibocsátói díja
MasterCard Paypass
Társkártya Kibocsátói /
Tagsági díja13

Díjmentes12

Díjmentes12

Díjmentes12

Díjmentes12

Díjmentes12

2 500 Ft/ 2 900 Ft

2 500 Ft/ 2 900 Ft

2 500 Ft/ 2 900 Ft

Díjmentes14

2 500 Ft/ 2 900 Ft

1 950 Ft / 2 300 Ft

Maestro Társkártya
Kibocsátói / Tagsági díja13

Bankon belüli eseti
átutalás

MasterCard Standard / Visa
Classic bankkártya
kibocsátói díja
Ügyfél Banknál
vezetett saját számlái
közötti átvezetés24

2

1 950 Ft / 2 300 Ft

1 950 Ft / 2 300 Ft

1 950 Ft / 2 300 Ft

2013.03.14-ig igényeltek
esetében Díjmentes14, -, ezt
követően igényelt kártyák
esetében 1 950 Ft / 2 300 Ft

4 350 Ft

4 350 Ft

Díjmentes12

Díjmentes12

Díjmentes12

0,8%, min. 250 Ft, max. 11000
Ft

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

0,35%, min. 30 Ft, max.
6 000 Ft

0,3%, min. 50 Ft, max. 6 000
Ft

0,2%, max 6 000 Ft15

0,35%, min. 30 Ft, max.
6 000 Ft

0,3%, min. 50 Ft, max. 6 000
Ft

0,2%, min. 199 Ft, max.
6 000 Ft

Spectranet Internet
Banking / Mobil
Banking segítségével

0,3%, min. 199 Ft

Home Banking és
Telefonbank
segítségével

0,3%, min. 199 Ft

havi első megbízás díjmentes8
ezt követően
0,35%, min. 150 Ft, max.
6 000 Ft
0,35%, min. 150 Ft, max.
6 000 Ft

Bankon kivüli
eseti átutalás

Eredeti
formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti
formanyomtatvány
használatával16
Spectranet Internet
Banking / /Mobil
Bankingsegítségével
Home Banking és
Telefonbank
segítségével
Eredeti
formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti forma
nyomtatvány
használatával16

Készpénzfelvétel

UniCredit belföldi
ATM automatából
Egyéb belföldi ATM
automatából

0,5%, min. 800 Ft

0,45%, min. 710 Ft, max.
16 000 Ft

0,45%, min. 710 Ft, max.
16 000 Ft

0,45%, min. 710 Ft, max.
16 000 Ft

0,45%, min. 810 Ft, max.
16 000 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,35%, min. 250 Ft

havi első megbízás díjmentes8
0,35%, min. 220 Ft, max.
6 000 Ft

0,35%, min. 50 Ft, max.
6 000 Ft

0,3%, min. 70 Ft, max. 6 000
Ft

0,2%, max 6 000 Ft17

0,35%, min. 250 Ft

0,35%, min. 220 Ft, max.
6 000 Ft

0,35%, min. 50 Ft, max.
6 000 Ft

0,3%, min. 70 Ft, max. 6 000
Ft

0,2%, min. 220 Ft, max. 6
000 Ft

0,6%, min. 1000 Ft

0,575%, min. 970 Ft, max.
19 500 Ft

0,575%, min. 970 Ft, max.
19 500 Ft

0,575%, min. 970 Ft, max.
19 500 Ft

0,575%, min. 970 Ft,
max. 19 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,3%, min. 210 Ft

0,3%, min. 210 Ft
havi első felvétel díjmentes18

0,3%, min. 210 Ft
havi első felvétel
díjmentes18

0,3%, min. 210 Ft
havi első felvétel díjmentes18

0,3%, min. 210 Ft

0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft

0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft
havi első felvétel díjmentes18

0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft
havi első felvétel
díjmentes18

0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft
havi első felvétel díjmentes18

0,67% + 470 Ft, min. 630
Ft

1% min 1 000 Ft, max 20 000
Ft
0,3% max. 6 000 Ft (valuta
vételi és
eladási árfolyam
alkalmazásával)

1% min 1 000 Ft, max
20 000 Ft
0,3% max. 6 000 Ft (valuta
vételi és
eladási árfolyam
alkalmazásával)

1% min 1 000 Ft, max 20 000
Ft
0,3% max. 6 000 Ft (valuta
vételi és
eladási árfolyam
alkalmazásával)

1% min 1 000 Ft, max
20 000 Ft
0,3% max. 6 000 Ft
(valuta vételi és
eladási árfolyam
alkalmazásával)
Hatályos Lakossági
Kondíciós Lista –
Elektronikus
Szolgáltatások Díjai
alapján 36 Ft/SMS
Hatályos Lakossági
Kondíciós Lista –
Elektronikus
Szolgáltatások Díjai
alapján 36 Ft/SMS

Fióki pénztárból (HUF
számláról forint
kifizetés)

1% min 1 000 Ft, max 15 000 Ft

Fióki pénztárból (HUF
számláról valuta
kifizetés)

0,3% max. 6 000 Ft (valuta
vételi és
eladási árfolyam
alkalmazásával)

SMS Értesítés a bankszámlán
történő jóváírásokról

Hatályos Lakossági Kondíciós
Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján 36
Ft/SMS

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

SMS Értesítés betéti kártyával
történő sikeres, sikertelen és
törölt készpénzfelvételről,
illetve vásárlásról

Hatályos Lakossági Kondíciós
Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján 36
Ft/SMS

Hatályos Lakossági Kondíciós
Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján
36 Ft/SMS

Hatályos Lakossági
Kondíciós Lista –
Elektronikus Szolgáltatások
Díjai alapján 36 Ft/SMS

Díjmentes

10 000 000 Ft/nap

500 000 Ft/nap

500 000 Ft/nap

10 000 000 Ft/nap

SpectraNet Internet Banking
és Mobil Banking Napi limit
maximális összege

3

10 000 000 Ft/nap

Az alábbi szolgáltatások díjai, kedvezményei mind a négy forgalmazott lakossági számlacsomag (Beugró, Nonstop+, Príma, és Bónusz) esetében azonosak.
Szolgáltatás elnevezése

Kedvezmények, díjak

Díjcsomagok közötti váltás
magasabb havi zárlati díjú csomagba

Díjmentes19 (Normál díj: 3 000Ft)

alacsonyabb havi zárlati díjú csomagba

Díjmentes19 (Normál díj: 3 000Ft)

Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)

Havi 1 db számlakivonat kiküldése díjmentes,20

Jóváírások (Forintban)
Elszámolás forintszámla javára

Díjmentes

Készpénzátutalási megbízásokon (postacsekken) befizetés bankszámlára
Devizában érkező tétel elszámolása21

A Magyar Posta Zrt. által felszámított díj.
500 Ft/tétel

Terhelések (Forintban)
Bankon kívüli átutalás VIBER-en keresztül

0,7%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft

Kifizetés postautalvánnyal papír alapon benyújtva
Kifizetés postautalvánnyal Home Banking-en és SpectraNet Internet Banking-en /Mobil Banking-en keresztül történő
beküldés esetén

Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány
Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány

Terhelések (Devizában)
Bankon kívüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével

0,35%, min. 5 EUR

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,45%, min. 10 EUR

Nem eredeti formanyomtatvány használatával

16

0,50%, min. 15 EUR

Bankon belüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével

0,30%, min. 5 EUR

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,40%, min. 10 EUR

Nem eredeti formanyomtatvány használatával

0,45%, min. 15 EUR

Állandó átutalás bankon kívülre

0,35%, min. 5 EUR

Állandó átutalás bankon belülre
Adathiányosan megadott deviza utalások díja

0,30%, min. 5 EUR
22

Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén

4

8,-EUR23
8,-EUR1

II. DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM
Számlanyitás

Díjmentes

Havi zárlati díj
Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)
Fizetési forgalom
Jóváírások
Devizában érkező tétel elszámolása devizában vezetett bankszámlára21

282,- Ft/hó/számla1,2 és 17,- Ft/ könyvelési tételdíj
Havi 1 db számlakivonat kiküldése díjmentes20

Terhelések
Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett bankszámla terhére)
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil
Banking és Telefonbank segítségével
Átutalási jutalék más bankhoz
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással16
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil
Banking és Telefonbank segítségével
Átutalási jutalék bankon belül
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással16
Sürgősségi devizautalás, illetve sürgősségi saját számlák közötti konverziós devizaátvezetés Home Banking és SpectraNet Internet Banking /
Mobil Banking segítségével (HUF, EUR, USD)

Terhelések (Teljesítés forintban, devizában vezetett bankszámla terhére)
Home Banking, SpectraNet Internet Banking /Mobil
Banking és Telefonbank segítségével
Átutalási jutalék más bankhoz
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással16
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil
Banking és Telefonbank segítségével
Átutalási jutalék bankon belül
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással16
Állandó átutalás bankon kívülre
Állandó átutalás bankon belülre
Adathiányosan megadott deviza utalások díja22
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén

5

590 Ft/tétel

0,275%, min. 5,95 EUR
0,45% min. 10 EUR
0,50% min. 15 EUR
0,30%, min. 5 EUR
0,40% min. 10 EUR
0,45% min. 15 EUR
0,55%, min. 30 EUR

0,35% min. 150 Ft
0,45% min. 250 Ft
0,50% min. 800 Ft
0,30% min. 150 Ft
0,40% min. 250 Ft
0,45% min. 800 Ft
0,35%, min. 5 EUR
0,30%, min. 5 EUR
8,- EUR23
8,- EUR1

III.

PÉNZTÁRI MŰVELETEK

Befizetések – számla javára
Számla devizanemével egyező valutában
Számla devizanemétől eltérő valutában

Díjmentes25 , kivéve a nagy darabszámú (100 db vagy annál több)
érme befizetés esetén, melynek díja a befizetett összeg 0.2%-a26
Díjmentes25, valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával

Pénztári nagydarabszámú HUF befizetés (1.000 db HUF bankjegy feletti készpénz befizetések pénztári nagydarabszámú
befizetésnek minősülnek)

0,235%

Pénztári nagydarabszámú valuta befizetés (500 db valuta bankjegy feletti készpénz befizetések pénztári nagydarabszámú
befizetésnek minősülnek)

0,585%

A készpénz befizetéseket a bank darabszám tekintetében, valuta típusonként, azonos napokon összevontan kezelheti. Így a „pénztári nagydarabszámú” befizetési darabszámot azonos napon összevontan
már meghaladó befizetéskor a bank a „pénztári nagydarabszámú” befizetésnél alkalmazandó díjtétellel terhelheti meg az ügyfél számláját a teljes addig aznap befizetett összeget figyelembe véve.
Valuta érme befizetés díja
Valuta érme elfogadása a következő valutákban
Legkisebb elfogadott címlet
Kifizetések – számla terhére
Számla devizanemével egyező valutában
Számla devizanemétől eltérő valutában és forintban
Váltás
Valutáról forintra
Valutáról valutára
Forintról valutára
Címletenként 50 darabot meg nem haladó bankjegy- és érmeváltás
Címletenként 50 darabot meghaladó bankjegy- és érmeváltás esetén az 50 darab feletti mennyiség
érme esetén
bankjegy esetén
Éjszakai trezor
Sérült vagy kivont (valuta) bankjegy beváltása (amennyiben a bankjegy felénél nagyobb rész kerül benyújtásra, illetve a
kivonás átváltási határideje nem járt le)
Sérült forint bankjegy beváltása amennyiben a bankjegy felénél nagyobb rész kerül benyújtásra
Sérült forint bankjegy beváltása amennyiben a bankjegy felénél kisebb rész kerül benyújtásra
Kivont forint bankjegy és érme beváltása az MNB által meghatározott átváltási határnapig

10%
EUR
1,00.Valuta kifizetés: 0,79%, min. 2,35 EUR
0,3%, max. 6000 Ft, valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával
Valuta vételi árfolyam alkalmazásával
Valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával
Valuta eladási árfolyam alkalmazásával
Díjmentes25
4,75%-a
1,75%-a
5 000.- Ft / negyedév
90%-on kerül beváltásra (forintra váltva)
Díjmentes25
térítésmentes átvétel
Díjmentes25

Készpénz felvétel igényét 2.000.000,- Ft felett a felvétel napját megelőző banki munkanapon 15.00 óráig kérjük bejelenteni. Az ezt követően bejelentett HUF készpénzigény teljesítését csak a bejelentéstől
számított 2. munkanapra tudja a Bank vállalni. Készpénz felvétel igényét USD, EUR esetén 1.000.000,- Ft-nak megfelelő összegű valuta felett két munkanappal, egyéb valuta esetén összeghatártól
függetlenül két munkanappal a pénz felvétele előtt kérjük bejelenteni. Az ügyfél által benyújtott készpénzigény átvételének az ügyfél hibájából történő meghiúsulása esetén a Bank költségei egy részének
megtérítésének érdekében jogosult a pénztári készpénzfelvételi költség 50%-át, de minimum 3.000 Ft-ot a készpénzigényt benyújtó ügyfél folyószámlájára terhelni. Valuta átváltása esetén a bank nem
számít fel jutalékot, mert azt az árfolyamok tartalmazzák.
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1

Díjszámítás módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a,
minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény
visszavonásig érvényes.
2
A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
3
A Nonstop+ számlacsomag normál havi zárlati díja 1 299 Ft/hó, mely az
adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül a
Számlatulajdonos bankszámláján, amennyiben a tárgyhónapban legalább
100 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti
átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj összegéből
a következő hónapban egy akció keretében 1 000 Ft kerül jóváírásra a
bankszámlán. Az akció visszavonásig érvényes
4
A Bónusz számlacsomag akciós zárlati díja 760 Ft/hó/bankszámla, az
akció visszavonásig érvényes. A Bónusz számlacsomag normál zárlati díja
999 Ft/ hó/bankszámla.
A Bónusz számlacsomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden
esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján, és a következő hónapban
jóváíródik, amennyiben a tárgyhónapban legalább 150 000 Ft jóváírás
érkezett átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem
számítanak bele) a számlára. Amennyiben legalább 75 000 Ft jóváírás
történik az előbb említett módon, akkor az akció keretében a zárlati díj
összegéből 380 Ft kerül jóváírásra. Amennyiben a fenti jóváírási feltételek
nem teljesülnek, akkor a zárlati díjból nem kerül jóváírásra sem a teljes, sem
a rész összeg. Az akció visszavonásig érvényes.
A Bank az akció keretében a Bónusz számlacsomag tekintetében a fenti
jóváírási feltételek teljesülését a számla nyitásának hónapjában, valamint az
azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a számlával
kapcsolatban havi zárlati díjat nem számítja fel. Az akció visszavonásig
érvényes.
5
A Könyvelési tételdíj minden egyes a bankszámla terhére lekönyvelt
tranzakció után felszámításra kerül az adott tranzakció díján felül. A normál
díj a tranzakció összegének 0,1%-a maximum 6000 Ft. A díj felszámításától
a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
6
Számlanyitáskor ügyfél által választható. Papír alapú kivonat díjmentesen
havonta egyszeri alkalommal igényelhető elektronikus kivonat helyett.

7

A Bank által a Számlatulajdonos Príma árazási csomaggal rendelkező
bankszámlájára terhelt és a Számlatulajdonos által megfizetett - alábbiakban
definiált - Díjak és Kamatok összegének 15%-át évente maximum 10 000 Ftot akciós jelleggel jóváírja a Számlatulajdonos számláján a következők
szerint: a jóváírásra évente két alkalommal kerül sor január és július
hónapokban. A jóváírás alapjául - januári jóváírás esetén előző év július 1-je
és december 31-e; júliusi jóváírás esetén pedig tárgyév január 1-je és június
30-a között – fentiekben részletezett, Príma számlán felszámított díjak és
ügyfélszinten felszámított kamatok összege számít. A jóváírások során –
évente két alkalommal - a felszámított Díjak és Kamatok 15%-a, alkalmanként
maximum 5000 Ft kerül jóváírásra. A jóváírási összeg meghatározásakor a
megfizetett kamatok összegének figyelembevételének feltétele, hogy a
Számlatulajdonos a vizsgált időszakban ne rendelkezzen késedelmes
tartozással. A jóváírási akció visszavonásig érvényes.
Díjak: a Lakossági Kondíciós Listában és elválaszthatatlan mellékleteiben
szereplő éves, havi illetve tranzakciós díjak.
Kamatok: a Számlatulajdonos részére a Bank által folyósított lakossági
hitelekkel (Folyószámlahitel, Hitelkártya, Személyi kölcsön és Jelzáloghitel)
kapcsolatban felszámított és a Számlatulajdonos által megfizetett kamatok.
8
A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban meghatározott
darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció visszavonásig érvényes.
9
A normál díj a Beugró számlánál feltűntetett díj, melyet a Bank akciós jelleggel
nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes
10
A normál díj 0,2%, min. 50 Ft, max. 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel
nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
11
A normál díj 0,2%, min 90 Ft, max 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel
nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
12
A normál díj a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint, melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció kizárólag egy darab főkártya
kibocsátói díjmentes igénybevételére jogosít és visszavonásig érvényes.
13
Évente egy alkalommal utólag kerül terhelésre.
14
A normál díj a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint, melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció kizárólag egy darab társkártya
kibocsátói és tagsági díjmentes igénybevételére jogosít és visszavonásig
érvényes.

15

A Tranzakció normál díja 0,2% min. 150 Ft, max. 6000Ft A Bank akciós
jelleggel eltekint a minimum díj felszámításától. Az akció visszavonásig
érvényes.
16
Jelen Kondíciós Listában Nem eredeti formanyomtatványos átutalási
megbízásként értelmezett az azonnali igazolást igénylő, azon cut-off time*
után beadott megbízások, melyeket a Bank aznapinak tekint; illetve azon
megbízások, melyeknek a költségét a kedvezményezett viseli.
*Cut-off time: a megbízások felvételének határideje. Az az időpont, ameddig
a Bank a megbízást aznapinak fogadja el.
17
A Tranzakció normál díja 0,2% min. 220 Ft, max. 6000Ft A Bank akciós
jelleggel eltekint a minimum díj felszámításától. Az akció visszavonásig
érvényes.
18
A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes. A
kedvezményes darabszám feletti díjakra a 3. számú mellékletben meghatározott kondíciók vonatkoznak. Az adott díjcsomagba foglalt díjmentes ATM
tranzakció(k) meghatározásánál a bankszámlán való könyvelés dátuma az
irányadó, azaz a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés
történik.
19
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció
visszavonásig érvényes.
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20

A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését követően kiküldött kivonatok
és egyéb küldemények postaköltsége a mindenkori érvényes postai díjszabás
szerint alakul.
21
Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi
kondíciók érvényesek.
22
Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód
esetén kerül felszámításra.
23
Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a
Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
24
A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési
megbízásaira – az egyes bankszámlákra/megtakarítási számlákra vonatkozó
eltérő rendelkezések hiányában – jutalékot nem számít fel.
25
Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés/kifizetés/beváltás 0,2%-a, melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
26
Az akciót a Bank nagy darabszámú (100 db vagy annál több) érme befizetés
esetére 2010.12.29 napjával kezdődően visszavonja, a nagy darabszámú (100
db vagy annál több) érme befizetés díja az érmében befizetett összeg 0.2%-a.

IV. NEM FORGALMAZOTT BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM
Privát számlacsomag
2013.02.01-től nem forgalmazott
termék

Havi zárlati díj
Számla zárása

760 Ft/hó1 /bankszámla2,3

549 Ft/hó1,4 /bankszámla2,3

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Díjmentes5

Díjmentes5

Díjmentes5, 9

Díjmentes6

Díjmentes6

Díjmentes6

Díjmentes6

2 500 Ft

Díjmentes7

Díjmentes7

Díjmentes7

2 500 Ft/ 2 900 Ft

2 500 Ft/ 2 900 Ft

2 500 Ft/ 2 900 Ft

2 500 Ft9/ 2 900 Ft

1 950 Ft / 2 300 Ft

1 950 Ft / 2 300 Ft

1 950 Ft / 2 300 Ft

1 950 Ft9/ 2 300 Ft

0,25%, min. 199 Ft

0,2%, min. 150 Ft, max. 6 000 Ft

0,2%, min. 150 Ft, max. 6 000 Ft

0,2%, min. 150 Ft, max. 6 000 Ft9

0,25%, min. 199 Ft

0,2%, min. 199 Ft, max. 6 000 Ft

0,2%, min. 199 Ft, max. 6 000 Ft

0,2%, min. 199 Ft, max. 6 000 Ft9

0,45%, min. 710 Ft

0,45%, min. 710 Ft, max. 16 000 Ft

0,45%, min. 810 Ft, max. 16 000 Ft

0,45%, min. 710 Ft, max. 16 000 Ft

0,70%, min. 1 500 Ft

0,70%, min. 1 500 Ft

0,70%, min. 1 500 Ft

0,70%, min. 1 500 Ft

0,312%, min. 220 Ft

0,2%, min. 225 Ft, max. 6 000 Ft

0,2%, min. 155 Ft, max. 6 000 Ft

0,2%, min. 225 Ft, max. 6 000 Ft9

0,312%, min. 220 Ft

0,3175%, min. 220 Ft, max. 13 000
Ft

0,2%, min. 155 Ft, max. 6 000 Ft

0,3175%, min. 220 Ft, max. 13 000
Ft9

Eredeti formanyomtatvány
használatával

0,572%, min. 770 Ft

0,575%, min. 770 Ft, max. 23 500
Ft

0,575%, min. 970 Ft, max. 19 500 Ft

0,575%, min. 770 Ft, max. 23 500 Ft

Nem eredeti forma
nyomtatvány használatával10

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

Maestro Társkártya Kibocsátói /
Tagsági díja8
Spectranet Internet
Banking / Mobil Banking
segítségével
Home Banking és
Telefonbank segítségével
Bankon belüli
eseti átutalás

567 Ft/hó1 /bankszámla2,3

ÉN számlacsomag
2013.02.01-től nem forgalmazott
termék

0 Ft

Állandó átutalás bankon belülre és
bankon kívülre
MasterCard Paypass bankkártya
kibocsátói díja
MasterCard PayPass Társkártya
Kibocsátói / Tagsági díja8

Bankon kivüli
eseti átutalás

2013.02.01-től nem forgalmazott
termék

Nonstop számlacsomag
2011.07.15-től nem forgalmazott
termék

Díjmentes5

Csoportos beszedés terhelése

9

399 Ft/hó1 /bankszámla2, és 17 Ft
könyvelési tételdíj

Privát Plusz
számlacsomag

Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti
formanyomtatvány
használatával10
Spectranet Internet
Banking / /Mobil Banking
segítségével
Home Banking és
Telefonbank segítségével

Privát számlacsomag
2013.02.01-től nem forgalmazott
termék

Készpénzfelvétel

UniCredit belföldi
ATM automatából
Egyéb belföldi ATM
automatából

0,3%, min. 210 Ft

0,67% + 470 Ft, minimum 630 Ft

Privát Plusz
számlacsomag 2013.02.01-től

Nonstop számlacsomag

ÉN számlacsomag

nem forgalmazott termék

2011.07.15-től nem forgalmazott
termék

2013.02.01-től nem forgalmazott
termék

0,3%, min. 210 Ft

0,3%, min. 210 Ft

0,3%, min. 210 Ft

0,67% + 470 Ft, minimum 630 Ft

0,67% + 470 Ft, minimum 630 Ft

0,67% + 470 Ft, minimum 630 Ft9

Fióki pénztárból (HUF
számláról forint kifizetés)

1% min 1 000 Ft

1% min 1 000 Ft (max 20 000 Ft)

1% min 1 000 Ft (max 20 000 Ft)

1% min 1 000 Ft (max 20 000 Ft)

Fióki pénztárból (HUF
számláról valuta kifizetés)

0,3%, max. 6 000 Ft (valuta vételi és
eladási árfolyam alkalmazásával)

0,3%, max. 6 000 Ft(valuta vételi és
eladási árfolyam alkalmazásával)

0,3%, max. 6 000 Ft (valuta vételi és
eladási árfolyam alkalmazásával)

0,3%, max. 6 000 Ft (valuta vételi és
eladási árfolyam alkalmazásával)

SMS kondíciós lista alapján

SMS kondíciós lista alapján

SMS kondíciós lista alapján

SMS kondíciós lista alapján9

Bankszámla SMS

ÉN számlacsomagra vonatkozó speciális szolgáltatás díja:
ÉN számla kedvezmények közötti váltás 11

10

1 000 Ft

Az alábbi szolgáltatások kedvezményei, díjai mind a négy nem forgalmazott lakossági számlacsomag (Privát, Privát Plusz, Nonstop, ÉN) esetében azonosak.
Szolgáltatás elnevezése

Kedvezmények, díjak

Díjcsomagok közötti váltás
magasabb havi zárlati díjú csomagba

Díjmentes12 (Normál díj: 3 000Ft)

alacsonyabb havi zárlati díjú csomagba

Díjmentes12 (Normál díj: 3 000Ft)

Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)

Havi 1 db számlakivonat kiküldése díjmentes14

Jóváírások (Forintban)
Elszámolás forintszámla javára

Díjmentes

Készpénzátutalási megbízásokon (postacsekken) befizetés bankszámlára
Devizában érkező tétel elszámolása15

A Magyar Posta Zrt. által felszámított díj.
500 Ft/tétel

Terhelések (Forintban)
Bankon kívüli átutalás VIBER-en keresztül

0,7%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft

Kifizetés postautalvánnyal papír alapon benyújtva
Kifizetés postautalvánnyal Home Banking-en és SpectraNet Internet Banking-en /Mobil Banking-en keresztül történő
beküldés esetén

Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány
Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint + 50 Ft/utalvány

Terhelések (Devizában)
Bankon kívüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével

0,35%, min. 5 EUR

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,45%, min. 10 EUR

Nem eredeti formanyomtatvány használatával10

0,50%, min. 15 EUR

Bankon belüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével

0,30%, min. 5 EUR

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,40%, min. 10 EUR

Nem eredeti formanyomtatvány használatával

0,45%, min. 15 EUR

Állandó átutalás bankon kívülre

0,35%, min. 5 EUR

Állandó átutalás bankon belülre
Adathiányosan megadott deviza utalások díja

0,30%, min. 5 EUR
16

Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén

8,-EUR13
8,-EUR1

A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes bankszámlákra/megtakarítási számlákra vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában – jutalékot
nem számít fel.

11

1

Díjszámítás módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a,
minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
2
A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
3
Páros Plusz hitellel rendelkező Ügyfeleink 100 Ft számlavezetési díjkedvezményben részesülnek aktív számlahasználat esetén.
Aktív számlahasználatnak minősül 60 000 Ft havi jóváírás, valamint 2 darab
csoportos beszedési megbízás vagy 2 darab állandó átutalási megbízás
teljesítése a bankszámláról az adott hónapban.
4
Az ÉN számlacsomag havi zárlati díja 549 Ft/hó, amennyiben a
tárgyhónapban legalább 50 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a
saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára.
Amennyiben a jóváírási feltétel nem teljesül, úgy a számlacsomag havi
zárlati díja 849 Ft. Az ÉN számlacsomag havi zárlati díja az adott hónapra
vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján, és a
jóváírási feltétel teljesülése esetén a következő hónapban 300 Ft-ot
jóváíródik a számlán.
5
A normál díj 0,2%, min. 50 Ft, max. 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel
nem számít fel. A Privát számlacsomag esetén a Bank a csoportos
beszedéshez kapcsolódó könyvelési tételdíj felszámításától akciós jelleggel
eltekint. Az akciók visszavonásig érvényesek.
6
A normál díj Privát számlacsomag esetén 0,2%, min 140 Ft, max 6000 Ft,
Privát Plusz, Nonstop, ÉN és Bónusz számlacsomagok esetén 0,2%, min 90
Ft, max 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. A Privát
számlacsomag esetén a Bank az állandó átutalásokhoz kapcsolódó
könyvelési tételdíj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akciók
visszavonásig érvényesek.
7
A normál díj a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint, melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció kizárólag egy darab főkártya
kibocsátói díjmentes igénybevételére jogosít és visszavonásig érvényes.
8
Évente egyszer utólag kerül terhelésre.
9
Az ÉN számlacsomaghoz az alábbi szolgáltatások közül kettő kötelezően
választandó (és így az ezekre vonatkozó szerződés megkötése is
szükséges), mely két kiválasztott szolgáltatás az ÉN számlacsomag
keretében az alább foglaltak szerint díjmentes

12

2013.03.14-ig igényelt társkártya esetében1 darab Maestro társkártya
kibocsátói és tagsági díj felszámítása nélkül,2013.03.18-tól igényelt
társkártya esetében 1 db MasterCard PayPass társkártya kibocsátói és
tagsági díj felszámítása nélkül,
- Díjmentes a 2013.02.01-ig nyílt vagy váltott csomagok esetében bankon
kívüli és belüli belföldi forint utalások SpectraNet Internet Banking / /Mobil
Banking, Home Banking és Telefonbank segítségével; a 2013.02.01-t
követően váltott ÉN számla kedvezmények esetében díjmentes csoportos
beszedési megbízások választható,
- A havi első 1 darab készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből díjmentes. A
kedvezményes darabszám feletti díjakra a 3. számú mellékletben meghatározott kondíciók vonatkoznak. Az adott díjcsomagba foglalt díjmentes ATM
tranzakció(k) meghatározásánál a bankszámlán való könyvelés dátuma az
irányadó, azaz a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés
történik.
- Díjmentes SMS értesítés a bankszámlán történő terhelésekről,
jóváírásokról, a beérkezett csoportos beszedési megbízásokról, a
fedezetlen megbízásokról, a betéti bankkártya tranzakciók tényleges
terheléséről.
10
Jelen Kondíciós Listában Nem eredeti formanyomtatványos átutalási
megbízásként értelmezett az azonnali igazolást igénylő, azon cut-off time*
után beadott megbízások, melyeket a Bank aznapinak tekint; illetve azon
megbízások, melyeknek a költségét a kedvezményezett viseli.
*Cut-off time: a megbízások felvételének határideje. Az az időpont, ameddig a
Bank a megbízást aznapinak fogadja el.
11
Az ÉN számlacsomag kedvezményei közötti váltás havonta egy alkalommal
történhet. A kedvezmények közötti váltás nem jelenti a lemondott
kedvezményhez kapcsolódó szolgáltatás lemondását. Amennyiben az ügyfél
nem mondja fel az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződését, az a
Lakossági Kondíciós listában meghatározott kondíciókkal fennmarad.
12
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció
visszavonásig érvényes
13
Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a
Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
-
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A díjmentes havi egy számlakivonat kiküldését követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a mindenkori érvényes postai
díjszabás szerint alakul.
15
Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi
kondíciók érvényesek.
16
Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód
esetén kerül felszámításra.
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