
Könnyen áttekinthető költségszerkezet Kiemelt betétlekötési lehetőség

Termékhez kapcsolódó alapdíjak Díjtételek
Számlavezetési díj papíralapú kivonattal 0,- Ft/hó/számla
Számlavezetési díj elektronikus kivonattal/személyes 
átadással

0,- Ft/hó/számla

Számlatulajdonos kérésére a bankszámlakivonattal 
összefüggésben kiadott irat másolásáért felszámított díj

300,- Ft/oldal

InternetBank díja Nem lehetséges
SMS szolgáltatás díja (szerződéskötési díj) Nem lehetséges
Felszólítás költsége 2.000,- Ft/db
Folyószámla kényszerhitel éves kamatlába 28%
Látra szóló kamatláb (éves) 0,00%

Forgalmi díjak Díjtételek
Papír alapú átutalás  (bankon belüli saját számlák közötti 
tranzakció kivételével)

 Tétel 0,3%-a, max. 6.000,- Ft

Állandó/csoportos átutalási megbízás  (bankon belüli saját 
számlák közötti tranzakció kivételével)

Nem lehetséges

Papír alapú átutalás bankon belüli saját számlák között 0,- Ft
Állandó/csoport átutalási megbízás bankon belüli saját 

Nem lehetséges

Kedvezményes betéti számla
Hatályos: 2013. augusztus 1.  

Termékcsomag előnye

A termék díjtételei

Állandó/csoport átutalási megbízás bankon belüli saját 
számlák között

Nem lehetséges

Csoportos beszedés teljesítésének díja bankon belül/kívül Nem lehetséges
Internet alapú átutalás (bankon belüli saját számlák közötti 
tranzakció kivételével)

Nem lehetséges

Internet alapú átutalás bankon belüli saját számlák között Nem lehetséges
Forintszámláról indított devizaforgalom külföldre
(Papír alapú-, Internet alapú utalás esetében)

Tétel 0,5 %-a, de min. 4.000,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Forintszámláról indított devizaforgalom belföldre       (Papír 
alapú-, Internet alapú utalás esetében)

Tétel 0,5 %-a, de min. 4.000,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Forintszámláról indított forint külföldre
(Papír alapú-, Internet alapú utalás esetében)

Tétel 0,5 %-a, de min. 4.000,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Deviza átutalás fogadás díja
Tétel 0,1%-a, de min. 3.000,- Ft/tétel és max. 15.000,- 

Ft/tétel

Tétel 0,5%-a
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

E költséghez tartozik még a külföldi bank által felszámított 
díj

VIBER (azonnali elszámolású utalás)
Tétel 1%-a, de min. 10.000,- Ft

+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Pénztári- és egyéb műveletek Díjtételek
Készpénzbefizetés díja (forintban, valutában) Díjmentes
Készpénzfelvétel (forintban) Tétel 0,6%-a
Készpénzfelvétel (valutában) Tétel 0,6%-a

Soron kívüli sürgősségi ügyintézés jutaléka/tévesen 
megadott IBAN bankszámla miatti költség
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SWIFT igazolás díja 3.000 Ft/oldal

Termékhez választható szolgáltatás lekötött betét

Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-szolgáltatás: 2.000,- Ft/db

Egyéb szolgáltatások díja
Fedezetigazolás kiadása: 1.000,- Ft/db

A termékhez kapcsolódó szolgáltatások

A bankszámlát természetes személy pénzforgalmának lebonyolítására és takarékosság céljára használhatja.

A termékigénylés minimális feltételei

Lakossági bankszámla devizakülföldi és devizabelföldi természetes személy részére az alábbi okmányok alapján
nyitható:
1. Belföldi természetes személy személyazonosság megállapítására szolgáló fényképes dokumentuma (pl.:
személyazonosító igazolvány, útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

2. Külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa - feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra
jogosít-, vagy érvényes tartózkodási engedélye.

A hatályos jogszabályok szerint természetes személyek részéreközös számlais nyitható, azaz több személynek is lehet
egy számlája, számlatulajdonosi, illetve társtulajdonosi minőségben. Atárstulajdonos(ok) jogosultsága a számla felett a
számlatulajdonoséval megegyező. A számlatulajdonos és a társtulajdonos(ok) a számla felett külön-külön önállóan,
korlátozás nélkül vagy együttesen jogosultak rendelkezni, a számla megszüntetését azonban csak együttesen
kezdeményezhetik.

Korlátozottan cselekvőképes devizabelföldi kiskorúszemély számlanyitásához a törvényes képviselő (valamely szülő
vagy gyám) személyes megjelenése és az előzőekben leírtak szerinti azonosítása szükséges. A lakosságibankszámla csak
a törvényes képviselő általi nyilatkozat megtételével nyitható meg, amely a számlatulajdonos nagykorúvá válásáig a
lakossági bankszámla-szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Körmend, 2013. augusztus 1.

Dr. Forgács Béla, Ügyvezető igazgató Szücs István, Üzleti igazgató

·      Átutalással érkező összegek

lakossági bankszámla-szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A szülői minőség igazolására a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának, a gyámi minőség igazolására a jogerős
gyámrendelő határozat eredeti vagy hiteles másolatának bemutatása szolgál, melynek fénymásolatát a nyilatkozat
mellékleteként kell megőrizni. A bankszámlát a kiskorú nevén és adataival kell megnyitni, a bankszámla-szerződést
(számlatulajdonosként) a kiskorúval kell aláíratni. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozatot a nagykorúság eléréséig
írásban visszavonja, a lakossági bankszámla-szerződést fel kell mondani.

A bankszámlán az alábbi tételek kerülhetnek jóváírásra

·      Pénztáron keresztül történő befizetés
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