
Bármely vállalkozás igénybe veheti. Rugalmas szolgáltatási csomag lehetősége.

Termékhez kapcsolódó alapdíjak Díjtételek
Számlanyitás díja (egyszeri) 20,- Euro
Számlavezetés tételes (fix) havi díja (zárlati díj) 20,- Euro/hó/számla
Alszámla- további számlavezetés tételes (fix) havi díja 
(zárlati díj, egy érdekeltségi körbe tartozó cégek is)

Díjmentes

Számlatulajdonos kérésére a bankszámlakivonattal 
összefüggésben kiadott irat másolásáért felszámított díj

300 Ft/db

Felszólítás költsége 2.000,- Ft/db
InternetBank díja 500,- Ft/hó és 40,- Ft/SMS
SMS szolgáltatás díja (szerződéskötési díj) 300,- Ft és 40,- Ft/SMS
Folyószámla kényszerhitel éves kamatlába 28%
Egyedi szolgáltatási csomag egyszeri díja Megállapodás szerint

Forgalmi díjak Díjtételek

Papír alapú átutalás  (bankon belüli saját számlák közötti 

A termék díjtételei

VÁLLALKOZÓI  DEVIZA (EUR) pénzforgalmi számla vezet ése
Hatályos: 2013. szeptember  09. 

A Hirdetmény módosítását a 2012. évi CXVI. a tranzakciós illetékről szóló törvénynek - a 2013. 
augusztus 1-től hatályos - 2013. évi CXXIII. Törvény 10.§-a szerinti módosítása és az általa okozott 

költségnövekedés indokolja. 

Termék előnyei

 Könnyen áttekinthető költségszerkezet.

Papír alapú átutalás  (bankon belüli saját számlák közötti 
tranzakció kivételével)
Állandó/csoportos átutalási megbízás  (bankon belüli saját 
számlák közötti tranzakció kivételével)
Papír alapú átutalás bankon belüli saját számlák között Tétel 0,4%-a, de min. 20,- Euro/tétel

Állandó/csoportos átutalási megbízás bankon belüli saját 
számlák között

Tétel 0,4%-a, de min. 20,- Euro/tétel

Csoportos beszedési megbízás Megállapodás szerint

Soron kívüli sürgősségi ügyintézés jutaléka/tévesen 
megadott IBAN bankszámla miatti költség

Tétel 0,5%-a, de min. 30,- Euro/tétel 
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Internet alapú átutalás (bankon belül saját számlák között 
tranzakció kivételével)

Tétel 0,4%-a, de min. 10,- Euro/tétel                                    
+ 0,3% max. 6000,- Ft

Internet alapú átutalás bankon belül saját számlák között Tétel 0,4%-a, de minimum 20,- Euro/tétel

Deviza átutalás fogadás Tétel 0,1%-a, de min. 10,- Euro/tétel és max. 50,- Euro/tétel

Pénztári- és egyéb műveletek Díjtételek
Készpénzfelvétel (számlával azonos valutanemben) Tétel 1,5%-a, de min. 4,- Euro/tétel + 0,6% 

Készpénzfelvétel (forintban) Tétel 1,5%-a, de min. 4,- Euro/tétel + 0,6%

Készpénzfelvétel (más valutában) Tétel 1,5%-a, de min. 4,- Euro/tétel + 0,6%
Készpénzbefizetés (számlával azonos valutanemben) Díjmentes
Készpénzbefizetés (forintban) Díjmentes
Készpénzbefizetés (más valutában) Díjmentes

Forgalmi kedvezmények Díjtételek
Számlatulajdonos évi forgalma 10- 50 m Ft felett (tartozik 
forgalmi)

Külön megállapodás szerint

Tétel 0,4%-a, de min. 20,- Euro/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

1. oldal, összesen: 10



Sorban álló tételek után  felszámítandó díj 100,- Ft/Tétel
Fedezetigazolás kiadása Külön megállapodás szerint

Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-
szolgáltatás

Külön megállapodás szerint

SWIFT igazolás díja 10 EUR/oldal

Megegyezik a forint pénzforgalmi számlavezetés követelményeivel.

Kelt.: Körmend, 2013. július 04.

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

A számlán a forintban megadott díjak terhelése a számla pénznemében, a terhelés időpontjában, a Körmend és 
Vidéke Takarékszövetkezet által meghatározott  érvényes vételi devizaárfolyamon meghatározott értékben 

történik.

A termékigényléshez szükséges alapdokumentumok 

Egyéb szolgáltatások díja

2. oldal, összesen: 10



Bármely vállalkozás igénybe veheti. Rugalmas szolgáltatási csomag lehetősége.

Termékhez kapcsolódó alapdíjak Díjtételek
Számlanyitás díja (egyszeri) 30,- USD
Számlavezetés tételes (fix) havi díja (zárlati díj) 30,- USD/hó/számla
Alszámla- további számlavezetés tételes (fix) havi díja 
(zárlati díj, egy érdekeltségi körbe tartozó cégek is)

Díjmentes

Számlatulajdonos kérésére a bankszámlakivonattal 
összefüggésben kiadott irat másolásáért felszámított díj

300,- Ft/db

Felszólítás költsége 2.000,- Ft/db
InternetBank díja 500,- Ft/hó és 40,- Ft/SMS
SMS szolgáltatás díja (szerződéskötési díj) 300,- Ft és 40,- Ft/SMS
Folyószámla kényszerhitel éves kamatlába 28%
Egyedi szolgáltatási csomag egyszeri díja Megállapodás szerint

Forgalmi díjak Díjtételek

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

A termék díjtételei

VÁLLALKOZÓI  DEVIZA (USD) pénzforgalmi számla vezet ése
Hatályos: 2013. szeptember  09. 

A Hirdetmény módosítását a 2012. évi CXVI. a tranzakciós illetékről szóló törvénynek - a 2013. 
augusztus 1-től hatályos - 2013. évi CXXIII. Törvény 10.§-a szerinti módosítása és az általa okozott 

költségnövekedés indokolja. 

Termék előnyei

 Könnyen áttekinthető költségszerkezet.

Tétel 0,4%-a, de min. 30,- USD/tételtranzakció kivételével)
Állandó/csoportos átutalási megbízás  (bankon belüli saját 
számlák közötti tranzakció kivételével)
Papír alapú átutalás bankon belüli saját számlák között Tétel 0,4%-a, de min. 30,- USD/tétel

Állandó/csoportos átutalási megbízás bankon belüli saját 
számlák között

Tétel 0,4%-a, de min. 30,- USD/tétel

Csoportos beszedési megbízás Megállapodás szerint

Soron kívüli sürgősségi ügyintézés jutaléka/tévesen 
megadott IBAN bankszámla miatti költség

Tétel 0,5%-a, de min. 40,- USD/tétel 
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Internet alapú átutalás (bankon belül saját számlák között 
tranzakció kivételével)

Tétel 0,4%-a, de min. 15,- USD/tétel                                     
+ 0,3% max. 6000,- Ft

Internet alapú átutalás bankon belül saját számlák között Tétel 0,4%-a, de minimum 15,- USD/tétel

Deviza átutalás fogadás
Tétel 0,1%-a, de min. 15,- USD/tétel és max. 70,- 

USD/tétel

Pénztári- és egyéb műveletek Díjtételek
Készpénzfelvétel (számlával azonos valutanemben) Tétel 1,5%-a, de min. 6,- USD/tétel + 0,6% 

Készpénzfelvétel (forintban) Tétel 1,5%-a, de min. 6,- USD/tétel + 0,6% 

Készpénzfelvétel (más valutában) Tétel 1,5%-a, de min. 6,- USD/tétel + 0,6% 
Készpénzbefizetés (számlával azonos valutanemben) Díjmentes
Készpénzbefizetés (forintban) Díjmentes
Készpénzbefizetés (más valutában) Díjmentes

Forgalmi kedvezmények Díjtételek
Számlatulajdonos évi forgalma 10- 50 m Ft felett (tartozik 
forgalmi)

Külön megállapodás szerint

Tétel 0,4%-a, de min. 30,- USD/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft



Sorban álló tételek után  felszámítandó díj 100,- Ft/Tétel
Fedezetigazolás kiadása Külön megállapodás szerint
Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-
szolgáltatás

Külön megállapodás szerint

SWIFT igazolás díja 15 USD/oldal

Megegyezik a forint pénzforgalmi számlavezetés követelményeivel.

Kelt.: Körmend, 2013. július 04.

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

Egyéb szolgáltatások díja

A termékigényléshez szükséges alapdokumentumok 

A számlán a forintban megadott díjak terhelése a számla pénznemében, a terhelés időpontjában, a Körmend és 
Vidéke Takarékszövetkezet által meghatározott  érvényes vételi devizaárfolyamon meghatározott értékben 

történik.



Bármely vállalkozás igénybe veheti. Rugalmas szolgáltatási csomag lehetősége.

Termékhez kapcsolódó alapdíjak Díjtételek
Számlanyitás díja (egyszeri) 90,- RON
Számlavezetés tételes (fix) havi díja (zárlati díj) 90,- RON/hó/számla
Alszámla- további számlavezetés tételes (fix) havi díja 
(zárlati díj, egy érdekeltségi körbe tartozó cégek is)

Díjmentes

Számlatulajdonos kérésére a bankszámlakivonattal 
összefüggésben kiadott irat másolásáért felszámított díj

300 Ft/db

Felszólítás költsége 2.000,- Ft/db
InternetBank díja 500,- Ft/hó és 40,- Ft/SMS
SMS szolgáltatás díja (szerződéskötési díj) 300,- Ft és 40,- Ft/SMS
Folyószámla kényszerhitel éves kamatlába 28%
Egyedi szolgáltatási csomag egyszeri díja Megállapodás szerint

Forgalmi díjak Díjtételek

Papír alapú átutalás  (bankon belüli saját számlák közötti 

A termék díjtételei

VÁLLALKOZÓI  DEVIZA (ROMÁN LEJ) pénzforgalmi számla  vezetés
Hatályos: 2013. szeptember  09. 

A Hirdetmény módosítását a 2012. évi CXVI. a tranzakciós illetékről szóló törvénynek - a 2013. 
augusztus 1-től hatályos - 2013. évi CXXIII. Törvény 10.§-a szerinti módosítása és az általa okozott 

költségnövekedés indokolja. 

Termék előnyei

 Könnyen áttekinthető költségszerkezet.

Papír alapú átutalás  (bankon belüli saját számlák közötti 
tranzakció kivételével)
Állandó/csoportos átutalási megbízás  (bankon belüli saját 
számlák közötti tranzakció kivételével)
Papír alapú átutalás bankon belüli saját számlák között Tétel 0,4%-a, de min. 90,- Euro/tétel

Állandó/csoportos átutalási megbízás bankon belüli saját 
számlák között

Tétel 0,4%-a, de min. 90,- Euro/tétel

Csoportos beszedési megbízás Megállapodás szerint

Soron kívüli sürgősségi ügyintézés jutaléka/tévesen 
megadott IBAN bankszámla miatti költség

Tétel 0,5%-a, de min. 135,- RON/tétel 
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Internet alapú átutalás (bankon belül saját számlák között 
tranzakció kivételével)

Tétel 0,4%-a, de min. 45,- RON/tétel                                   
+ 0,3% max. 6000,- Ft

Internet alapú átutalás bankon belül saját számlák között Tétel 0,4%-a, de minimum 45,- RON/tétel

Deviza átutalás fogadás
Tétel 0,1%-a, de min. 45,- RON/tétel és max. 220,- 

RON/tétel

Pénztári- és egyéb műveletek Díjtételek
Készpénzfelvétel (számlával azonos valutanemben) Tétel 1,5%-a, de min. 20,- RON/tétel + 0,6% 

Készpénzfelvétel (forintban) Tétel 1,5%-a, de min. 20,- RON/tétel + 0,6% 

Készpénzfelvétel (más valutában) Tétel 1,5%-a, de min. 20,- RON/tétel + 0,6% 
Készpénzbefizetés (számlával azonos valutanemben) Díjmentes
Készpénzbefizetés (forintban) Díjmentes
Készpénzbefizetés (más valutában) Díjmentes

Forgalmi kedvezmények Díjtételek
Számlatulajdonos évi forgalma 10- 50 m Ft felett (tartozik 
forgalmi)

Külön megállapodás szerint

Tétel 0,4%-a, de min. 90,- RON/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft



Sorban álló tételek után  felszámítandó díj 100,- Ft/Tétel
Fedezetigazolás kiadása Külön megállapodás szerint
Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-
szolgáltatás

Külön megállapodás szerint

SWIFT igazolás díja 45,- RON/oldal

Megegyezik a forint pénzforgalmi számlavezetés követelményeivel.

Kelt.: Körmend, 2013. július 04.

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

Egyéb szolgáltatások díja

A termékigényléshez szükséges alapdokumentumok 

A számlán a forintban megadott díjak terhelése a számla pénznemében, a terhelés időpontjában, a Körmend és 
Vidéke Takarékszövetkezet által meghatározott  érvényes vételi devizaárfolyamon meghatározott értékben 

történik.



Bármely vállalkozás igénybe veheti. Rugalmas szolgáltatási csomag lehetősége.

Termékhez kapcsolódó alapdíjak Díjtételek
Számlanyitás díja (egyszeri) 20,- GBP
Számlavezetés tételes (fix) havi díja (zárlati díj) 20,- GBP/hó/számla
Alszámla- további számlavezetés tételes (fix) havi díja 
(zárlati díj, egy érdekeltségi körbe tartozó cégek is)

Díjmentes

Számlatulajdonos kérésére a bankszámlakivonattal 
összefüggésben kiadott irat másolásáért felszámított díj

300 Ft/db

Felszólítás költsége 2.000,- Ft/db
InternetBank díja 500,- Ft/hó és 40,- Ft/SMS
SMS szolgáltatás díja (szerződéskötési díj) 300,- Ft és 40,- Ft/SMS
Folyószámla kényszerhitel éves kamatlába 28%
Egyedi szolgáltatási csomag egyszeri díja Megállapodás szerint

Forgalmi díjak Díjtételek

Papír alapú átutalás  (bankon belüli saját számlák közötti 

A termék díjtételei

VÁLLALKOZÓI  DEVIZA (GBP) pénzforgalmi számla vezet ése
Hatályos: 2013. szeptember  09. 

A Hirdetmény módosítását a 2012. évi CXVI. a tranzakciós illetékről szóló törvénynek - a 2013. 
augusztus 1-től hatályos - 2013. évi CXXIII. Törvény 10.§-a szerinti módosítása és az általa okozott 

költségnövekedés indokolja. 

Termék előnyei

 Könnyen áttekinthető költségszerkezet.

Papír alapú átutalás  (bankon belüli saját számlák közötti 
tranzakció kivételével)
Állandó/csoportos átutalási megbízás  (bankon belüli saját 
számlák közötti tranzakció kivételével)
Papír alapú átutalás bankon belüli saját számlák között Tétel 0,4%-a, de min. 20,- GBP/tétel

Állandó/csoportos átutalási megbízás bankon belüli saját 
számlák között

Tétel 0,4%-a, de min. 20,- GBP/tétel

Csoportos beszedési megbízás Megállapodás szerint

Soron kívüli sürgősségi ügyintézés jutaléka/tévesen 
megadott IBAN bankszámla miatti költség

Tétel 0,5%-a, de min. 30,- GBP/tétel 
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Internet alapú átutalás (bankon belül saját számlák között 
tranzakció kivételével)

Tétel 0,4%-a, de min. 10,- GBP/tétel                                 + 
0,3% max. 6000,- Ft

Internet alapú átutalás bankon belül saját számlák között Tétel 0,4%-a, de minimum 20,- GBP/tétel

Deviza átutalás fogadás Tétel 0,1%-a, de min. 10,- GBP/tétel és max. 45,- GBP/tétel

Pénztári- és egyéb műveletek Díjtételek
Készpénzfelvétel (számlával azonos valutanemben) Tétel 1,5%-a, de min. 4,- GBP/tétel + 0,6% 

Készpénzfelvétel (forintban) Tétel 1,5%-a, de min. 4,- GBP/tétel + 0,6%

Készpénzfelvétel (más valutában) Tétel 1,5%-a, de min. 4,- GBP/tétel + 0,6%
Készpénzbefizetés (számlával azonos valutanemben) Díjmentes
Készpénzbefizetés (forintban) Díjmentes
Készpénzbefizetés (más valutában) Díjmentes

Forgalmi kedvezmények Díjtételek
Számlatulajdonos évi forgalma 10- 50 m Ft felett (tartozik 
forgalmi)

Külön megállapodás szerint

Tétel 0,4%-a, de min. 20,- GBP/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft



Sorban álló tételek után  felszámítandó díj 100,- Ft/Tétel
Fedezetigazolás kiadása Külön megállapodás szerint
Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-
szolgáltatás

Külön megállapodás szerint

SWIFT igazolás díja 10,- GBP/oldal

Megegyezik a forint pénzforgalmi számlavezetés követelményeivel.

Kelt.: Körmend, 2013. július 04.

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

Egyéb szolgáltatások díja

A termékigényléshez szükséges alapdokumentumok 

A számlán a forintban megadott díjak terhelése a számla pénznemében, a terhelés időpontjában, a Körmend és 
Vidéke Takarékszövetkezet által meghatározott  érvényes vételi devizaárfolyamon meghatározott értékben 

történik.



Bármely vállalkozás igénybe veheti. Rugalmas szolgáltatási csomag lehetősége.

Termékhez kapcsolódó alapdíjak Díjtételek
Számlanyitás díja (egyszeri) 25,- CHF
Számlavezetés tételes (fix) havi díja (zárlati díj) 25,- CHF/hó/számla
Alszámla- további számlavezetés tételes (fix) havi díja 
(zárlati díj, egy érdekeltségi körbe tartozó cégek is)

Díjmentes

Számlatulajdonos kérésére a bankszámlakivonattal 
összefüggésben kiadott irat másolásáért felszámított díj

300 Ft/db

Felszólítás költsége 2.000,- Ft/db
InternetBank díja 500,- Ft/hó és 40,- Ft/SMS
SMS szolgáltatás díja (szerződéskötési díj) 300,- Ft és 40,- Ft/SMS
Folyószámla kényszerhitel éves kamatlába 28%
Egyedi szolgáltatási csomag egyszeri díja Megállapodás szerint

Forgalmi díjak Díjtételek

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

VÁLLALKOZÓI  DEVIZA (CHF) pénzforgalmi számla vezet ése
Hatályos: 2013. július 25. 

Termék előnyei

 Könnyen áttekinthető költségszerkezet.

A termék díjtételei

Tétel 0,4%-a, de min. 25,- CHF/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

számlák közötti tranzakció kivételével)

Papír alapú átutalás bankon belüli saját számlák között Tétel 0,4%-a, de min. 25,- CHF/tétel

Állandó/csoportos átutalási megbízás bankon belüli saját 
számlák között

Tétel 0,4%-a, de min. 25,- CHF/tétel

Csoportos beszedési megbízás Megállapodás szerint

Soron kívüli sürgősségi ügyintézés jutaléka/tévesen 
megadott IBAN bankszámla miatti költség

Tétel 0,5%-a, de min. 40,- CHF/tétel 
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Internet alapú átutalás (bankon belül saját számlák között 
tranzakció kivételével)

Tétel 0,4%-a, de min. 12,- CHF/tétel                                                     
+ 0,3% max. 6000,- Ft

Internet alapú átutalás bankon belül saját számlák között Tétel 0,4%-a, de minimum 25,- CHF/tétel

Deviza átutalás fogadás Tétel 0,1%-a, de min. 12,- CHF/tétel és max. 65,- CHF/tétel

Pénztári- és egyéb műveletek Díjtételek
Készpénzfelvétel (számlával azonos valutanemben) Tétel 1,5%-a, de min. 5,- CHF/tétel + 0,6% 

Készpénzfelvétel (forintban) Tétel 1,5%-a, de min. 5,- CHF/tétel + 0,6% 

Készpénzfelvétel (más valutában) Tétel 1,5%-a, de min. 5,- CHF/tétel + 0,6% 
Készpénzbefizetés (számlával azonos valutanemben) Díjmentes
Készpénzbefizetés (forintban) Díjmentes
Készpénzbefizetés (más valutában) Díjmentes

Forgalmi kedvezmények Díjtételek
Számlatulajdonos évi forgalma 10- 50 m Ft felett (tartozik 
forgalmi)

Külön megállapodás szerint



Sorban álló tételek után  felszámítandó díj 100,- Ft/Tétel
Fedezetigazolás kiadása Külön megállapodás szerint
Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-
szolgáltatás

Külön megállapodás szerint

SWIFT igazolás díja 12,- CHF/oldal

Megegyezik a forint pénzforgalmi számlavezetés követelményeivel.

Kelt.: Körmend, 2013. július 25.

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

Egyéb szolgáltatások díja

A termékigényléshez szükséges alapdokumentumok 

A számlán a forintban megadott díjak terhelése a számla pénznemében, a terhelés időpontjában, a Körmend és 
Vidéke Takarékszövetkezet által meghatározott  érvényes vételi devizaárfolyamon meghatározott értékben 

történik.


