Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2016.01.01-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Hitelkártya általános igénylési feltételek
A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
•
18 év feletti életkor;
•
bejelentett magyarországi állandó lakóhely;
•
MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább havi nettó 50 000 Ft,
MasterCard Standard és Gold (dombornyomott) kártyák esetében legalább havi nettó 60 000 Ft összegű rendszeres jövedelem;
•
Saját vezetékes vagy mobil telefon (a szabályok a dokumentumok alatt találhatóak);
•
nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól;
•
ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap, úgy hogy az esetleges próbaidő már letelt), amely munkahely már
legalább 6 hónapja működik;
•
ha Ön vállalkozó: legalább 12 hónapos folyamatos magyarországi tevékenység igazolása, azonos iparágon belül.
•
Amennyiben az ügyfél a hitelkártya igénylésekor nem él az adott kártyához kapcsolódó lehetséges hitelkeret kiválasztásával, a kitöltendő Igénylőlapon az igényelt hitelkeret
összege 0 Ft értékkel jelenik meg.
•
Nem szerepel a negatív KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán
A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK1
•
érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
•
KÜLFÖLDI állampolgárok esetén:
o
Ha az igénylő 4 évnél régebbi ’AK’ végződésű vagy ’BA’ kezdetű személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum.
o
Ha a személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint 4 év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges:
•
hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, VAGY
•
állandó tartózkodási kártya, VAGY
•
regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik.
•
lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
•
vezetékes telefon esetén: amennyiben az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben szükséges az Ön nevére
vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló telefonszámla levél;
•
előfizetéses mobiltelefon esetén: ha az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben az Ön nevére vagy személyi
igazolványában bejegyzett címére szóló előző havi telefonszámla levél és a befizetést igazoló dokumentum szükséges;
•
kártyás mobiltelefon esetén: az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló legalább 12 hónapos előfizetői / felhasználói szerződés;
•
céges mobil esetén: cég által aláírt, cégnevet tartalmazó, pecséttel ellátott telefonos igazolás, mely tartalmazza a telefonszámot, az Ön nevét, valamint azt, hogy a telefont Ön
használja.
•
A Budapest Bankkal együttműködő Részletformáló szolgáltátást nyújtó partnereknél indított igénylések esetén: Amennyiben az ügyfél rendelkezik a fizetési számlájához
internetbank szolgáltatással, úgy az eredeti fizetési számlakivonat helyett elfogadható az e-számlakivonat is, amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy azt a hitelkártya igénylés
helyszínén elhelyezett számítógépről, internetbankjába történő belépés útján a helyszínen kinyomtatja (amennyiben ez a lehetőség a hitelkártya igénylés helyszínéül szolgáló
üzlethelységben – az adott hitelkártyára vonatkozó hirdetmény alapján - biztosított az ügyfél számára). Az e-számlakivonat elfogadásának további feltétele, hogy a kinyomtatott
e-számlakivonat összes oldalát a hitelügyintéző saját aláírásával, saját nevével olvashatóan, a nyomtatás napjának dátumával és az üzlet cégbélyegzőjével ellátja. Az üzletben
történő internetbank belépés kapcsán esetlegesen előforduló visszaélésekért és kockázatokért a Budapest Bank nem vállal kártérítési felelősséget. Az internetbank belépéssel
járó kockázatok alapján az ügyfél dönthet, hogy az igényléshez e-számlakivonat helyett egyéb, a hitelkártya hirdetmény szerint elfogadható jövedelemigazolást nyújt be.
TOVÁBBÁ:
•
ha Ön alkalmazott: 1 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2, vagy munkáltatói igazolás;
•
ha Ön vállalkozó: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás;
•
ha Ön őstermelő: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás valamint az őstermelői igazolvány és érvényes betétlap
•
ha Ön nyugdíjas: NYUFIG év elejei összesítő, mely kiváltható saját tulajdonú fizetési számlakivonattal2, amelyen beazonosítható a nyugdíj + nyugdíjas igazolvány (vagy olyan
dokumentáció, mely a nyugdíjas törzsszámot tart almazza), és 57 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása
•
külföldi alkalmazotti jövedelem esetén: kétnyelvű munkáltatói igazolás, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított munkaszerződés és utolsó havi fizetési
számlakivonat
•
külföldi vállalkozói jövedelem esetén: külföldi adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás és igazolás a közteher megfizetéséről Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
fordítással, valamint a 3 utolsó havi belföldi fizetési számla kivonata, melyre a külföldi vállalkozói jövedelem érkezik
•
külföldi nyugdíj esetén: a nyugdíjról szóló határozat Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítással, valamint belföldi fizető számlakivonat, melyre a külföldi nyugdíj
érkezik
A TÁRSHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
•
18 év feletti életkor;
•
bejelentett magyarországi állandó lakóhely.
A TÁRSHITELKÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
•
érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
•
lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

3

FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉSI KORLÁTOZÁSOK
•
A hitelkártya szerződés felmondása esetén a megszüntetéstől számított 2 hónapon belül nem igényelhető a megszüntetett kártyával azonos típusú hitelkártya.
1
2

3

A Bank saját döntési jogkörében eljárva az igényléshez az itt felsoroltaknál több, esetenként kevesebb dokumentum benyújtását is kérheti.
Amennyiben az Ön fizetése vagy nyugdíja legalább három hónapja a Budapest Banknál vezetett folyószámlájára vagy Befektetési Kártya számlájára érkezik, a hitelkártya igénylésénél
fizetési számlakivonatra nem lesz szüksége.
Felsorolt dokumentumokat mind a Főkártyásnak, mind a Társkártyásnak be kell mutatnia igényléskor.

CHIPPEL ELLÁTOTT HITELKÁRTYA KIBOCSÁTÁS.
•
A csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti chipes kártyára cserélése csak a Budapest Bank fiókjaiban, eljárási díj ellenében kérhető.
•
A Bank a lejárati idő előtt, automatikusan és külön eljárási díj nélkül chipesre cseréli mind a Fő-, mind a Társkártyá(ka)t,
o
ha az Ügyfél az olyan, csak mágnescsíkkal ellátott Főkártyához, amelyen a Hirdetmény szerint már chippel ellátva kerül kibocsátásra, új Társkártyát igényel,
o
ha akár a Főkártya, akár a Társkártya megújítása válik időszerűvé, és a megújítás során már chipes kártya kerül kibocsátásra, a többi, még le nem járó Fő-, illetve
Társkártya is automatikusan chipesre cserélődik,
o
PIN-kód újragyártás kérése esetén.
PAYPASS TECHNOLÓGIÁVAL ELLÁTOTT HITELKÁRTYA KIBOCSÁTÁS
•
A csak chippel és mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti PayPass kártyára cserélése csak a Budapest Bank fiókjaiban és a Telebankon keresztül, külön eljárási díj
ellenében kérhető.
•
A PayPass technológiával elátott kártyákra speciális – a magnescsíkos és chipes kártyákhoz képest eltérő – kártyahasználazi szabályok vonatkoznak, melyek megtekinthetőek a
LAKOSSÁGi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT
FOLYÓSZÁMLAHITELRE 13.8 fejezetében
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HITELKERET TÚLLÉPÉS
•
2015. év szeptember hó 1 napjától a Bank nem nyújt lehetőséget a hitelkeret-túllépésre, ide nem értve a Hitelkártya illetve hitelkeret használatával összefüggésben felmerülő
kamatok, díjak, költség Hitelkeret terhére történő elszámolását.
DANUBIUS HOTELS KEDVEZMÉNY
10% engedmény az előre megrendelt szobaár, vagy szállást is tartalmazó csomagajánlatok árából, éttermi szolgáltatás, valamint Premier Fitness Club bérlet árából. A kedvezmény
nyújtásának feltétele, hogy az ügyfél a kedvezmény igénybevételét megelőzően jelzi a kedvezmény igénybevételére vonatkozó szándékát. A kedvezmény nyújtója a Danubius Szálloda és
Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Rt.

Tisztelt Ügyfelünk!
A Budapest Bank különös hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei számára a lehető legjobb megoldást nyújtsa, legyen szó bármilyen banki termékről. Különösen így van ez a hitelek
felvételekor, amikor nem csak ügyfeleink igényeit, de lehetőségeit is épp olyan fontos mérlegelni, adott esetben akár szigorú, más pénzintézetekhez képest kedvezőtlenebb feltételeket írva
elő.
A hitel felvétele azonban mindig több szereplős. A Bank mérlegelése mellett szükség van arra is, hogy Ön is helyesen döntsön! Éppen ezért kérjük, hogy a hiteltermék kiválasztásánál alapos
körültekintéssel járjon el! Tudjuk, hogy ez nem mindig egyszerű, ezért összeállítottunk az Ön számára egy rövid listát, ami egy esetleges hiteligénylés kapcsán segíthet a helyes döntés
meghozatalában.
Mindezek alapján a következő szempontokra hívjuk fel figyelmét:
•

Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges jövőbeni csökkenésének lehetőségét!

•

Ne vegyen fel újabb kölcsönt addig, míg előre meg nem tervezi, hogyan és mennyi idő alatt fogja azt biztonsággal visszafizetni.

•

A legtöbben hitelfelvételi döntésüket a hitelfelvételkor aktuális törlesztőrészletekre alapozzák, azonban nem veszik számításba az esetleg hátrányos árfolyam- és
kamatváltozások lehetőségét, mely a már meglévő és újonnan felvenni szándékozott hitelek esetén egyaránt fennállhat. Győződjön meg tehát arról is, hogy érti-e a kamat-,
illetve árfolyamváltozásban rejlő kockázatokat, hogy azok miképpen befolyásolják a jövőben az Ön törlesztőrészleteit.

•

A felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg a háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát
és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is.

•

Fontolja meg továbbá, hogy eredményezhet-e alacsonyabb törlesztési terhet több hitelének összevonása egy alacsonyabb törlesztőrészletű konstrukcióba.

Minden esetben gondoljon további biztosítékokra, így például az opcionális hitelfedezeti biztosítás lehetőségére, amely bizonyos nem várt eseményekre nyújthat teljesítési garanciát. A
felelős hitelezési környezet kialakítása nemcsak a Bank feladata, abban az Ön megfontolt döntése is közrejátszik. Mindenkinek egyéni felelőssége tehát, hogy saját és háztartása
fizetőképességének megfelelően döntsön a hitelfelvételről.
Javasoljuk, hogy minden esetben alaposan tanulmányozza át az adott hitelkonstrukció Általános Szerződési Feltételeit / Üzletszabályzatát, és kérdezze meg a Bank munkatársait az Ön
számára nem érthető fogalmakról, feltételekről, kockázatokról!
Minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat!
A hitelfelvétellel kapcsolatos döntéséhez segítséget nyújthat Önnek a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu/) található háztartási költségvetés-számító program,
hitelkalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok.

Azonosító: H-681/2015
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ING Nívó Plusz Hitelkártya

Érvényes azokra a kártyákra, amelyeknek az első kilenc számjegye a következő: 5256-4270-7
2016.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Főkártya éves díja2
1 120 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret
250 000 – 1 000 000 Ft
(hitelbírálati döntésétől függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0 Ft
Havi vásárlási kamat6
2,807%
1
THM
39,98%
FŐKÁRTYA DÍJAI
Kártya típusa ......................................MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* .................................................................................................. 2/4 év
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ...........................................................a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
EGYÉB DÍJAK
Vásárlás3 .............................................................................................................. díjmentes
Óvadék ........................................................................................................................ nincs
Előtörlesztés ........................................................................................................ díjmentes
Kamatmentes időszak4 ....................................... akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Minimum fizetendő összeg5 ....................... hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
7
Havi készpénzfelvételi kamat .................................................................................... 2,95%
Postai csekkes befizetés ............................................................................................ 162 Ft
Befizetés Budapest Bank bankfiókban........................................................................ 324 Ft
8
Befizetés átutalással .......................................................................................... díjmentes
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára9 ............................................................. 3.298 Ft
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán10 ...............................3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön10 ........................................................ 3%, de minimum 1 030 Ft
Csoportos beszedési megbízás11 .......................................................................... díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Budapest Bankos ATM-ben 12 ........................... 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ................................................................. 270 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben 12 ............................................................ .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben15 ............ 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben15 ................................................................. .170 Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára13,14 ....................................................... 426 Ft
Mobiltelefon-kártya feltöltése ............................................................................ díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal vagy chippel ellátott kártya lejárati idő
előtti chipes vagy PayPass kártyára cserélése ......................................................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása ................................................................................................. 500 Ft
2016. december 31-ig a hiteltúllépés díja ...................................................................... 0 Ft
2017. Január 1-től a hiteltúllépés díja ..................................................................... 1.500 Ft
Kártyanemzetközi letiltása ................................................................................... 15 000 Ft
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ................................................................................ 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ............................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit ............................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ............................................................................................... 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje:
a banki rendszerek adatkarbantartási időszükséglete alapján a tárgynapra vonatkozó
bankkártya összeg, vagy tétel limit nem pontosan tárgynapon közép-európai idő (CET)
szerint 0 órától 24 óráig tart. A bankkártya rendszerek adott napi napzárási
adatkarbantartás időszükségletétől függően a Bankkártya napi vásárlási és ATM
készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességnek kezdete a tárgynapot megelőző nap
21.30 óra illetve tárgynap 2.00 óra között változik, míg érvényességnek vége a tárgynap
21.30 óra illetve tárgynapot követő nap 2.00 óra között változik. Ennek
értelmében a limitek érvényességi időtartama 24 óránál több és kevesebb is lehet.
A hatályos tranzakciós limitek alapbeállítások, melyektől az ügyfél egyéni beállításai
eltérhetnek. A kártyatranzakciós limiteket a Budapest Telebankon keresztül vagy
bankfiókjainkban bármikor módosíthatja a Főkártyabirtokos, továbbá mobiltelefonján
keresztül is megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket.

2
A hitelkártya első éves kártyadíja a kártyakibocsátás hónapjában terhelődik, majd ezt
követően a szerződéskötés dátumától számított 12 havonta, függetlenül a hitelkeret
kihasználtságától vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása megtörtént-e. Az
éves kártyadíj a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat generál,
függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció.
3
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
hitelkártya internetes vásárlásra is alkalmas. Kártyahasználat során a kereskedő vagy
elfogadó bank további díjakat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel,
vagy kedvezményt nyújthat, amelyekről a tranzakciót megelőzően kötelesek a
Kártyabirtokost tájékoztatni.
4
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45
napos kamatmentesség arra a vásárlási tranzakció(k)ra vonatkozik, amelye(ke)t a
kártyabirtokos az elszámolási időszak első napján (hónap első napja) hajt végre. Ettől kezdve
a 45 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel,
illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
5
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
6
2016.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat: 33,68%
7
Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
8
Budapest Banknál vezetett Bankszámláról a Hitelszámlára történő átutalás nem
minősül átvezetésnek, díjára a standard átutalási díjak vonatkoznak, mellyel a bank az indító
bankszámlát terheli meg.
9
A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
10 A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. Ugyanakkor,
ezen tranzakció illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt csökkenti,
utána a Hirdetményben feltüntetett mértékű vásárlási kamat kerül felszámításra a
hitelszámla terhére, készpénzfelvétel díja nem kerül felszámításra. Kártyahasználat során a
kereskedő vagy elfogadó bank további díjakat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget
számíthat fel, vagy kedvezményt nyújthat, amelyekről a tranzakciót megelőzően kötelesek a
Kártyabirtokost tájékoztatni.
11 Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
12 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
13 A Mobilbank Info Szolgáltatás első havi díja a szolgáltatás aktiválásának hónapjában
terhelődik, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától. Mobilbank Info szolgáltatás nem
igényelhető. A Bank a Bővített Mobilbank elnevezésű szolgáltatást nyújtja, ahol a
megszüntetett szolgáltatás havidíjával azonos havidíjért szélesebb körű szolgáltatást nyújt.
14 Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára nem foglalja magában a Mobilbank
Info Társhitelkártyához szolgáltatást és annak díjait. Amennyiben a társkártya birtokosa is
rövid szöveges üzenetek (SMS) formájában értesülni szeretne saját kártyájával végrehajtott
költéseiről, havidíj ellenében Mobilbank Info Társhitelkártyához szolgáltatást kell igényelnie
a Főkártya birtokosnak.
15 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya
hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza.

A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési határidő a következő
hónap 15. napja.
1
Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása
az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget),
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a
mértéke módosulhat. A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a
kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban
történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő törlesztőrészlet és a futamidő végére a
teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM
meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül
figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális
kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az
egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció
díjainak függvénye. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél
magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2016.01.01-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat
Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat 2010. november 1. után igényelt, alább felsorolt hitelkártyák esetében a kártyán nyújtott kedvezményekről jelen szabályzat rendelkezik. A kedvezmény
rendelkezésre bocsátása havonta egyszer, egy összegben, legkésőbb a vásárlási tranzakciók könyvelési dátuma utáni naptári hónap 10-én történik meg a hitelszámlán, a kedvezmény mind a
Fő-, mind a hozzá kapcsolódó egy vagy több Társkártyával történő vásárlások után jár a Főkártyabirtokosnak, kivéve ING Nívó ING Nívó Plusz és Trend Hitelkártya valamint Főgáz kártya. A
kedvezmények nyújtása visszavonásig érvényes. A Kedvezmény Szabályzatban meghatározott kedvezmények nyújtója a Budapest Bank.
A Bank jogosult az Ügyfél Kedvezményekben való részvételét kizárni, az Ügyfél vonatkozásában a Kedvezményt 15 napos előzetes írásbeli értesítéssel felmondani, amennyiben az Ügyfél a
Kedvezmények szabályait bizonyítható módon megszegte. Az Ügyfél a hitelkártya igénylőlap és szerződés aláírásával, és annak Bankhoz történő benyújtásával kérelmezi a Kedvezmény
Szabályzathoz történő csatlakozást, amellyel egyben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Kedvezmény Szabályzatban rögzített feltételeket. A Bank az ügyfél csatlakozási kérelmét, a
hitelkérelem jóváhagyását követően, a hitelkártya igénylőlap és szerződés Bank általi aláírásával automatikusan fogadja el. A Kedvezmény Szabályzat feltételei a Bank döntésétől függően
egyoldalúan módosíthatóak az Ügyfél előzetes, külön értesítése nélkül. A Kedvezmény Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezései a Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján
(www.budapestbank.hu) tekinthetők meg.
ING NÍVÓ PLUSZ HITELKÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4270-7
Amennyiben az Ügyfél ING Nívó Plusz Hitelkártyájáról csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki az ING Biztosító Zrt-nél fennálló biztosításának díját, (mely megbízást közvetlen
ING-nél vagy Budapest Banknál adtak meg), az így megfizetett biztosítási díj 3%-ának egészértékét, havi maximum 900 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. ING Nívó Plusz Hitelkártyájáról
csoportos beszedési megbízás útján kiegyenlített biztosítási díj vagy díjak havi maximum összege, ami után a Bank kedvezményt ad: 30 000 Ft. Abban az esetben, ha
az Ügyfél nem havi gyakorisággal fizeti meg a biztosítási díjat, akkor az itt meghatározott limitet (30 000 Ft) abban a hónapban kell figyelembe venni, amikor a biztosítási díjat megfizeti.
Minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlás után az elköltött összeg 1%-nak egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 690 Ft; az
elköltött összeg 1%-a= 56,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 1%-nak egészértéke) = 56 Ft.
2014.05.30-tól a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc
számjegye 5256-4270-7. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.

Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
Telehitel szolgáltatás Érvényes minden Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyára
A „Telehitel” a hitelkártyához kapcsolódó olyankiegészítő szolgáltatás, amely kizárólag a Bank telefonos ajánlata alapján a Főkártya birtokosnak nyújt lehetőséget arra, hogy a Bank
kezdeményezésére, kifejezetten ügyfél kérelmére a fel nem használt hitelkeretének egészét vagy egy részét egy összegben egy, az Ügyfél által megadott ügyfél névre szóló
bankszámlaszámra kifolyósítja (az adatok rögzítését követő 3. munkanapon, értéknapos művelet útján), majd az ügyfél által meghatározott futamidőre a Bank által kifolyósításra kerülő
hitelösszeget részletformáló szolgáltatásba helyezze. A folyósítási célszámlaként bármilyen ügyfél névre szóló bankszámlaszám megadható, kivéve Budapest Bankos hitelkártya
számlaszámot.
A kölcsön folyósítása:
A Bank a kölcsön összegét az Ügyfél számára, az Ügyfél által Telebankon keresztül magadott ügyfél névre szóló bankszámlára folyósítja. A Bank kizárja a felelősségét az Ügyfél által hibásan
közölt bankszámla miatti téves folyósításból származó károk és költségek tekintetében.
A kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy a Bank az Ügyfél kölcsönfolyósítási kérelmének rögzítésétől számított 3. banki munkanapon az Ügyfél által megjelölt kölcsön összegével az
Ügyfél Hitelszámláját megterheli, és ezzel egyidejűleg a kölcsön összegét az Ügyfél által megadott ügyfél névre szóló bankszámlaszámra folyósítja (értéknapos művelet útján).
Az ügyfél a hitelkártyához tartózó hitelkeret terhére kezdeményezett kölcsönfolyósítással tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a hitelkeret ily módon történő igénybevétele a Hitelkártya
Általános Szerződés Feltételek szerinti Fizetési Műveletnek, azon belül is vásárlási tranzakciónak fog minősülni. Ennek megfelelően a hitelkeret terhére végzett kölcsönfolyósítással
igénybevett összegre a vásárlási tranzakcióra vonatkozó rendelkezések és kondíciók lesznek irányadóak azzal az eltéréssel, hogy ezen tranzakciók után nem járnak a Hitelkártya Kedvezmény
és Pontgyűjtő Szabályzatban, vásárlási tranzakciókra meghatározott hűségpontok. A „Telehitel” szolgáltatás kizárólag a Bank Részletformáló szolgáltatásával együttesen igényelhető. A
hitelösszeg folyósításának és ugyan ezen összeg részletformáló szolgáltatásba történő helyezésének napja közötti időszakra a Bank a kifolyósított hitelösszeg után vásárlási kamatot számol
fel.
Az itt nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Szerződésben rögzítettek az irányadóak.
„Telehitel” és Részletformáló szolgáltatás bank általi együttes ajánlata esetén, éves kamata:
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat ............................................................................................................................................... THM
50.000 Ft – 1 000 000 Ft…………………………………..29,9% ........................................................................................................................................... 34,89%
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft
Az itt nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Szerződésben rögzítettek az irányadóak.
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás
A „Részletformáló” a Budapest Standard és Budapest Áruvásárlási, UPC, Főgáz, ING, és GO! hitelkártyákhoz kapcsolódó, új kiegészítő szolgáltatás, amely alapján fizetési hátralékkal nem
rendelkező Főkártya-birtokosnak lehetősége van arra, hogy az élő hitelkártya szerződése alapján fennálló hitelkártya tartozását vagy annak egy részét több egyenlő részletben, fix futamidő
alatt fizesse vissza. A Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást a mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek elválaszthatatlan részét képező
’Kiegészítő feltételek a Budapest Bank hitelkártyáin elérhető részletformáló szolgáltatáshoz’ elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely elérhető a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a
www.budapestbank.hu honlapon.
A Hirdetmény hatályba lépésétől kezdődően a Bank kizárólag telefonos vagy írásbeli ajánlat alapján a Főkártyabirtokosnak nyújt lehetőséget arra, hogy az ajánlattételt követő második
hónap utolsó napjáig, minimum 50.000 Ft összértékben végzett (vásárlás, készpénz-felvétel vagy csoportos beszedési megbízás esetén, a Főkártyabirtokos, az általa meghatározott, fix
futamidő alatt, az alábbiakban meghatározott konstrukció szerint havi fix törlesztőrészlettel fizetheti vissza minimum 50.000 Ft összegű kintlévőségét.
A Részletformáló iránti igényét az erre jogosult ügyfél kizárólag a Telebankon keresztül jelezheti.
Kártya

Érvényes azokra a kártyákra,
amelyek első kilenc számjegye:

Dátum

Éves kamat

ING

5256-4270-7

2013.04.26-tól igényelt
szolgáltatás esetén

19,9%

Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

Részletformáló
felvételi díj

THM

0 Ft

22,15%

2014.02.03-tól visszavonásig a Bank telefonos ajánlata alapján megkötött szerződések esetén:
Részletformálóba helyezett Hitelösszeg……………………………..Éves kamat..................................................................................................................... THM
50.000 Ft - 299.999 Ft…………………………………..19,9% ............................................................................................................................................... 22,15%
300.000 Ft- 1.000.000 Ft……………………………14,9% .................................................................................................................................................. 16,20%
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft
A promóció ideje alatt végzett vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókból, illetve csoportos beszedési megbízásból származó tartozás a terhelés napjától a Részletformáló szolgáltatás
igénybevételének napjáig a hitelkártya szerződés feltételei szerint kamatozik, illetve a hitelkártya szerződés szabályai szerint minimum fizetendő összeg kerül meghatározásra.
A bank utólagos „Részletformáló Szolgáltatás” ajánlata esetén, éves kamata:
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat ............................................................................................................................................... THM
50.000 Ft - 99.999 Ft…………………………………..29,9% ................................................................................................................................................. 34,89%
100.000 Ft - 199.999 Ft………………………………24,9% ................................................................................................................................................. 28,37%
200.000 Ft – 299.999 Ft……………………………..19,9% ................................................................................................................................................. 22,15%
300.000 Ft- 1.000.000 Ft……………………………14,9% .................................................................................................................................................. 16,20%
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2016.01.01-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Budapest Bank Hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző promóció
2014. április 14. - visszavonásig
1.

Minden nap, amikor Budapest Bankos Hitelkártyáját használja, 1.000 Ft kedvezményt kap vásárlásai után.

Érvényes minden Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyára

Hitelkártyájával bárhol, az ajánlat elfogadásától számított 30 napig minimum 1.000 Ft értékben végzett tranzakcióval érintett naponként, a
Hitelkártyával végrehajtott tranzakciók összértékéből 1.000 Ft kedvezmény kerül visszatérítésre az ügyfél számára.
A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát rendelkezésre, az ajánlat
elfogadásától számított második teljes naptári hónap végéig. Az akció ideje alatt a kedvezményként visszatéríthető összeg maximális értéke 10.000
Ft. A kedvezmény személyes vásárlás, online vásárlás, készpénzfelvét és csoportos megbízás megadása esetén is érvényes.
A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!
2. Éves kártyadíj kedvezmény
Érvényes minden Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyára

Hitelkártya megszűntetés kezdeményezése esetén, ha a főkártya birtokos a szerződést mégsem szűnteti meg a következő egy évben és erről
nyilatkozatban kötelezettséget vállal a kedvezmény Bank általi felajánlásakor, akkor az éves kártyadíj összegét visszatérítjük a főkártya birtokos
hitelkártya számlájára.
A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát rendelkezésre, az ajánlat
elfogadásától számított második teljes naptári hónap végéig.
Amennyiben a főkártya birtokos az előzőekben ismertetett vállalásának nem tesz eleget, vagyis Hitelkártyáját az adott időn belül megszünteti, úgy
a Bank jogosult a visszatérített éves kártyadíj összegét – a szerződésmegszüntetési szándék Ügyfél általi bejelentésével egyidejűleg - felszámítani a
Hitelkártya-szerződéshez tartozó hitelszámla terhére, Ön pedig a visszatérített éves kártyadíj összegének Bank általi felszámítása esetén köteles azt
legkésőbb a Hitelkártya-szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni a Bank részére.
A Bank által kezdeményezett felmondás esetén nem válik jogosulttá az éves kártyadíj visszatérítésére.
Nem jogosultak az éves kártyadíj visszatérítésére a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló személyek.
A Hitelkártya-szerződéshez kapcsolódó éves kártyadíj visszatérítésre, illetve azzal egy tekintet alá eső egyéb banki kedvezményre Ön csak egy
alkalommal jogosult. A kedvezmény személyes vásárlás, online vásárlás, készpénzfelvét és csoportos megbízás megadása esetén is érvényes.
A kedvezmény kizárólag a Főkártya éves díjára vonatkozik, a Társhitelkártya éves díjára nem.
3. 6 havi pénzvisszatérítési akció
Érvényes minden Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyára, kivéve Tesco vásárló kártya

Hitelkártyájával bárhol, az ajánlat elfogadásától számított 6 hónapon keresztül az érintett hónaponként 5% kedvezmény kerül visszatérítésre az
ügyfél számára a hitelkártyával végrehajtott tranzakciók összértékéből a következő teljes naptári hónap végéig.
A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát rendelkezésre. Az akció
ideje alatt a kedvezményként visszatéríthető összeg maximális értéke 2.000 Ft/hó, azaz összesen 12.000 Ft a 6 hónap során. A kedvezmény
személyes vásárlás, online vásárlás, és csoportos megbízás megadása esetén is érvényes.
A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!
4. Késedelmi díj visszatérítés
Érvényes minden Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyára

Hitelkártya megszűntetés kezdeményezése esetén, ha a főkártya birtokos a szerződést mégsem szűnteti meg a következő egy évben és erről
nyilatkozatban kötelezettséget vállal a kedvezmény Bank általi felajánlásakor, akkor a késedelmi díj visszatérítésre kerül hitelszámlájukon, az
ajánlat elfogadásától számított második teljes naptári hónap végéig.
Amennyiben a főkártya birtokos az előzőekben ismertetett vállalásának nem tesz eleget, vagyis Hitelkártyáját az adott időn belül megszünteti, úgy
a Bank jogosult a késedelmi díjat – a szerződésmegszüntetési szándék Ügyfél általi bejelentésével egyidejűleg - felszámítani a Hitelkártyaszerződéshez tartozó hitelszámla terhére, Ön pedig a visszatérített késedelmi díj összegének Bank általi felszámítása esetén köteles azt legkésőbb a
Hitelkártya-szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni a Bank részére.
A kedvezményt egy ügyfél egy hitelkártyán kizárólag egyszer veheti igénybe!
A promóció valamennyi pontjára vonatkozóan:
A promócióban mindenki részt vesz, aki a Budapest Banktól a havi hitelkártya kivonat mellett vagy külön postai küldeményként, írásban, emailben,
sms-ben vagy telefonon felhívást kapott. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a promócióban, kérjük, érdeklődjön kollégáinknál a
Budapest Telebankban! (06-40-477-777)
Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési
késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.
A kártyák kedvezményeinek feltételeit a Kedvezmény szabályzat illetve Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzat tartalmazza, amely a Budapest Bank
fiókjaiban, valamint a Bank honlapján (www.budapestbank.hu). található meg.
THM: 28,2%-63,8%
Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 2012.12.31-ig: A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a
kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt a minimum törlesztő részletek és a futamidő végén a fennmaradó
teljes tartozás megfizetését feltételezi. 2013.01.01-től: A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a
legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő törlesztő részlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a
THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a
Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak
függvénye.

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
Az alkalmazott éves díj terhelési módszere 2012. április 1-től: minden új hitelkártya igénylés éves kártyadíja 0 Ft. Azon ügyfelek esetében, akik a hitelkártya aktiválástól, illetve a hitelkártya
aktiválásának évfordulójától számított harmadik teljes naptári hónap utolsó napján az ügyfél rendelkezésére álló hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot, az éves díj továbbra is 0 Ft. Abban
az esetben azonban, ha a kihasználtság nem éri el a hitelkeret 70%-át, a következő hónap végéig a 2012.03.31-ig hatályos éves díj beterhelésre kerül. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az
ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt tranzakcióra, beterhelt kamatok, díjak és egyéb költségek) kiterjed.
A kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” esetén az első évben a Bank nem alkalmaz vizsgálatot az éves díj terhelésére. Második évtől az
alábbiak érvényesülnek: az alkalmazott éves díj terhelési módszere 2012. április 1-től: minden új hitelkártya igénylés éves kártyadíja 0 Ft. Azon ügyfelek esetében, akik a hitelkártyával végzett
„Első vásárlási tranzakció” évfordulójától számított harmadik teljes naptári hónap utolsó napján az ügyfél rendelkezésére álló hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot, az éves díj továbbra is
0 Ft. Abban az esetben azonban, ha a kihasználtság nem éri el a hitelkeret 70%-át, a következő hónap végéig a 2012.03.31-ig hatályos éves díj beterhelésre kerül. A hitelkeret-kihasználtság
vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt tranzakcióra, beterhelt kamatok, díjak és egyéb költségek) kiterjed.
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Budapes Bank hitelkártyákhoz kapcsolódó karácsonyi használatösztönző akció
2015. december 10. és 2015. december 31. között
Amennyiben használja hitelkártyáját 2015. december 10. és 2015. december 31. között, akkor minden 4. tranzakció után az elköltött, és később a
hitelszámlán lekönyvelt összeg után plusz 10% visszatérítést kap a Kedvezmény Szabályzatban illetve a Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzatban
meghatározott visszatérítésen felül (Részletformáló szolgáltatás igénylése esetén annak összegére a kedvezmény nem jár). A visszatérítés
maximális mértéke 2.000 Ft. A tranzakciókat azok időpontja alapján rangsoroljuk 2015. december 10.-e 0:00-tól 2015. december 31.-e 24:00
között.
A vásárlások után járó extra visszatérítést a Budapest Bank nyújtja és a hitelszámlán utólag bocsátja rendelkezésre 2016. február 28-ig.
A promócióban mindenki részt vesz, aki a Budapest Banktól postai küldeményként, sms üzenetben vagy telefonon felhívást kapott. Amennyiben
Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a promócióban, kérjük, érdeklődjön kollégáinknál a Budapest Telebankban! (06-40-477-777)
Nem vehet részt a promócióban az a hitelkártya birtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt 30 napot meghaladó fizetési
késedelem mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel.
A kártyák kedvezményeinek további feltételeit a Kedvezmény szabályzat illetve Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzat tartalmazza, amely a Budapest
Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján (www.budapestbank.hu). található meg.
THM: 28,2%-63,8%
Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 2012.12.31-ig: A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a
kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt a minimum törlesztő részletek és a futamidő végén a fennmaradó
teljes tartozás megfizetését feltételezi. 2013.01.01-től: A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a
legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő törlesztő részlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a
THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a
Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak
függvénye.

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
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Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás Plusz
Biztosítási terméktájékoztató
2015. március 02. naptól igényelt
Hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás Pluszhoz
Szerződő:

Budapest Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., Cégjegyzékszám: 01-10-041037
A Bank a Biztosítottaknak a vonatkozó csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződéshez történő csatlakoztatásával kapcsolatban a Biztosítók függő
biztosításközvetítőjeként jár el. Ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást a Biztosítási Feltételek végén talál.

Biztosítók:

CARDIF Életbiztosító Zrt, Székhely: 1033, Budapest Kórház u. 6-12., Cégjegyzékszám: 01-10-044718
CARDIF Biztosító Zrt., Székhely: 1033, Budapest Kórház u. 6-12., Cégjegyzékszám: 01-10-044717

Biztosított:
Biztosított
kockázatok:

Aki Biztosítotti Nyilatkozat megtételével csatlakozik a csoportos biztosítási szerződéshez.
Munkaviszonyban* álló Biztosítottak esetén:
1) Haláleset
2) Balesetből eredő végleges, min. 50%-os egészségkárosodás
3) Munkanélküliség
4) Keresőképtelenség (táppénz)

Munkaviszonyban* nem álló Biztosítottak esetén:
1) Haláleset
2) Balesetből eredő végleges, min. 50%-os egészségkárosodás
3) Balesetből eredő kórházi kezelés
4) Keresőképtelenség (táppénz) – olyan Biztosítottak esetében, akik kereső
tevékenységet végeznek és társadalombiztosítási jogviszonnyal is rendelkeznek

*A munkaviszony meghatározását a munkanélküliségi KBF 6.3. pontja tartalmazza.
Biztosítási
szolgáltatás:

Halál vagy Balesetből eredő min. 50%-os egészségkárosodás esetén:
A Biztosító kifizeti a halál, vagy a baleset napján fennálló tartozás összegét a biztosítási fedezet alá vont hitelkártyához kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelszámlára.
60 napon túli keresőképtelenség, illetőleg 60 napon túli nyilvántartott munkanélküliség esetén:
A Biztosító a keresőképtelenség, illetőleg a regisztrált munkanélküliség 61. napját követően kifizeti a biztosítási fedezet alá vont hitelkártyához kapcsolódóan a Bank által vezetett
egyedi hitelszámlára a fennálló tartozás* összegét.
* fennálló tartozás: a keresőképtelenség első napját, illetve a munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat keltének napját megelőző havi záráskor fennálló tartozás.
Balesetből eredő kórházi kezelés esetén:
Ha a baleset miatt, kórházban fekvőbetegként töltött időtartam eléri vagy meghaladja az 5 egymást követő naptári napot, akkor a Biztosító egy összegben kifizeti a biztosítási
fedezet alá vont hitelkártyához kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelszámlára a baleset napján fennálló tartozás összegét.
A Biztosító teljesítésének részletes szabályait és a benyújtandó dokumentumok körét ld. a vonatkozó KBF-ben (keresőképtelenség esetén a 3.§-ban, munkanélküliség esetén a 4.§ban).

Szolgáltatással
kapcsolatos egyéb
tudnivalók:

A biztosítás havi
díja:

Ha a Biztosított munkaviszonya a kockázatviselés kezdetétől számított 90 napon belül szűnt meg, a Biztosító az emiatt bekövetkezett
munkanélküliség esetében sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási szolgáltatást.
Teljesítési határidő:
Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül
Kizárások, Mentesülések
Ld. az ÁBF14. 15. .§-át, valamint a vonatkozó KBF kizárásokra vonatkozó §-ait. (Pld: Meglévő betegségek következménye az első 2 évben; A
munkaviszony munkavállaló által kezdeményezett, vagy próbaidő alatti megszüntetése; Kábító vagy alkoholos befolyásoltság)
A biztosítás felmondása
A Biztosítotti Nyilatkozatot az első 30 naptári napon belül írásban, a Bankhoz címzett nyilatkozattal indoklási és fizetési kötelezettség nélkül
visszavonhatja.
Későbbiekben az Önre vonatkozó biztosítást a folyó biztosítási időszak (naptári hónap) végére a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozattal
felmondhatja.
FONTOS! A biztosítási szerződésre tekintettel bejelentett szolgáltatási igény benyújtása a Biztosítottat a hitelszerződés alapján a Bank felé fennálló fizetési kötelezettségei alól
nem mentesíti. A Bank felé a Biztosított köteles az esedékessé váló törlesztőrészleteket a Biztosító teljesítéséig megfizetni. A Biztosító szolgáltatása teljesítését követően a Bank a
Biztosítottal, illetve örökösével a fennmaradt tartozást/túlfizetést illetően elszámol.
A hó végi fennálló tartozás 1 %-a.
Várakozási idő

A Budapest Bank hitelkártyákhoz kapcsolódó élet-, baleset-, egészség-, és munkanélküliség biztosítás szerződési feltételei megtalálhatóak a Budapest Bank fiókjaiban és a honlapon
(www.budapestbank.hu).
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Opcionális utasbiztosítás
Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott
bankkártyákhoz kapcsolódó választható Utasbiztosításról
Biztosító:
Szerződő:
Biztosított:

Kedvezményezett:
Kockázatviselés
kezdete:
A biztosítás
időtartama:
A biztosítás
felmondása:
A biztosítás
megszűnése:
A biztosítás
visszamondása:

Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1138. Budapest, Váci út 135-139. Tel.: 06 40 30 30 30, fax: 06 1 268 1389
Budapest Bank által vezetett folyószámlával/hitelszámlával rendelkező ügyfél, amennyiben igényelte a szolgáltatást
A Budapest Bank által vezetett folyószámlához/hitelszámlához kapcsolódó bankkártya/hitelkártya (a továbbiakban Bankkártya) birtokosa, illetve családi módozat választása esetén a
Bankkártya birtokossal együtt utazó élettárs vagy házastárs, valamint 18 év alatti vérszerinti-, nevelt és örökbefogadott gyermekek. A Szerződő családtagjai csak abban az esetben
minősülnek Biztosítottnak és jogosultak a Biztosító szolgáltatásaira, ha a személyükben illetve a vagyontárgyaikban bekövetkezett károsodást a Szerződővel együtt tett külföldi utazás
során szenvedik el.
A Biztosított életében a Biztosított, a Biztosított halála esetén a Biztosított örököse, ha Kedvezményezett kijelölésére nem került sor. Egyébként a Biztosított által a Biztosítóhoz intézett
írásbeli nyilatkozatban Kedvezményezettként megjelölt személy.
A biztosítási szerződés megkötését követő nap 0 órája
Az utasbiztosítási szerződés határozatlan időtartamú, ezen belül a biztosítási időszak 1 (egy) év, mely a biztosítási szerződés megkötését követő napon veszi kezdetét.
A biztosítási szerződés a biztosítási időszak végére a Biztosítóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal mondható fel.
A Bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás megszűnik, ha a Budapest Bank a Szerződő bankszámláját, illetve hitelkeretét, fedezet hiányában, a mindenkor esedékes biztosítási díj
összegével, a biztosítási díj megfizetésére adott határidőn belül nem tudja megterhelni. Továbbá automatikusan megszűnik a Szerződő biztosítási szerződése a biztosítási időszak utolsó
napjának 24 órakor, ha annak hatálya alatt egy másik csomagra szóló újabb szerződést kötött.
A távértékesítés keretében megkötött biztosítási szerződést a Budapest Bank által küldött és a Szerződő biztosítási ajánlatát visszaigazoló levélnek és az azzal együtt megküldött Általános
és Különös utasbiztosítási feltételeknek a kézhezvételétől, illetve a biztosítási évfordulót követően a biztosítási díj megfizetésétől számított 14 napon belül a Biztosítóhoz eljuttatott
írásbeli nyilatkozatával a Szerződő indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja. A nem távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés a biztosítási szerződés megkötését követő 14
napon belül, illetve a biztosítási évfordulót követően a biztosítási díj megfizetésétől számított 14 napon belül a Biztosítóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal mondható fel.

A biztosítás éves díja:
Biztosítási csomagok

Bázis 5

Kártya típusok

Komfort 10

Premium 50

egyéni

egyéni

családi

egyéni

családi

Lakossági dombornyomott betéti és befektetési kártyák (kivéve a MasterCard Dombornyomott és az Aranykártyák)

Beépített

2 900

7 800

5 200

11 900

Lakossági elektronikus kártyák és MasterCard Dombornyomott kártya

-

3 900

9 900

5 900

15 900

Budapest Bank Aranykártyák

-

Beépített

7800

5000

11900

Budapest Bank lakossági Hitelkártyák (kivéve az Aranykártyák)

-

3 900

9 900

5 900

15 900

Az Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. szolgáltatásai a Budapest Bank Zrt. által közvetített, a mindenkori hirdetményben feltüntetett Bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításokhoz (HUF):
Bázis 5
Komfort 10
Prémium 50
Külföldön felmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése
– megbetegedés esetén
5 000 000
10 000 000
50 000 000
– baleset és a baleset miatti mentési költségek
7 500 000
10 000 000
50 000 000
Balesetbiztosítási szolgáltatások
baleseti halál
1 000 000
1 000 000
2 000 000
maradandó baleseti rokkantság
– teljes rokkantság (100%), részleges rokkantság (arányos térítés)
1 000 000
1 000 000
2 000 000
– baleseti kórházi napi térítés EEK-kártya igénybevétele esetén (legfeljebb 10 nap)
10 000
10 000
20 000
Poggyászbiztosítási szolgáltatások
– a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése
100 000
100 000
200 000
– ezen belül tárgyankénti limit (kivéve fényképezőgép és videokamera)
20 000
30 000
50 000
– fényképezőgép és videokamera esetén névre szóló számlával igazolt érték térítése, de maximum
100 000
100 000
100 000
-mobiltelefon esetén névre szóló számlával igazolt érték térítése, de maximum
50 000
100 000
– ezen belül csomagonkénti limit
50 000
60 000
100 000
– 6-12 óra közti poggyászkésés (csak külföldön)
10 000
10 000
30 000
– 12 órát meghaladó poggyászkésés (csak külföldön)
50 000
50 000
100 000
Asszisztencia szolgáltatások
– a beteg ügyfél sürgősségi gyógyászati-, illetve Magyarországra történő szállításának költségei
100% - ban
100% - ban
100% - ban
– a holttest Magyarországra történő szállításának költségei
100% - ban
100% - ban
100% - ban
– 14 év alatti gyermek hazaszállítása
100% - ban
100% - ban
100% - ban
– idő előtti hazautazás költségei
100% - ban
100% - ban
100% - ban
– betegség vagy baleset miatt külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei
100 000
300 000
500 000
– szállás limit/éjszaka:
15 000
15 000
15 000
– közvetlen hozzátartozó látogatási költségei
100 000
300 000
500 000
– ezen belül szállás költség:
100 000
100 000
100 000
– szállás limit/éjszaka:
15 000
15 000
15 000
– információnyújtás útiokmányok elvesztése kapcsán
igen
igen
igen
– készpénz-segély szolgáltatás megszervezése
–
igen
igen
Gépjármű-asszisztencia szolgáltatások (területi hatály: Európa)
– segítségnyújtás személygépkocsi hazahozatala kapcsán
–
–
200 000
– személygépkocsi szervizbe szállításának szervezése
igen
igen
igen
Egészségügyi segítségnyújtás
– egészségügyi tanácsadás
igen
igen
igen
Jogvédelem szolgáltatások
Külföldön felmerült jogi képviselet, óvadék jellegű költségek letétele, szükség esetén szakértők felkérése
–
500 000
2 000 000
Személyi felelősségbiztosítás
–
500 000
2 000 000
Külföldön felmerült ügyvédi költségek
–
–
2 000 000
A Bázis 5 utasbiztosítási csomag opcionálisan nem igényelhető. Az Opcionális Utasbiztosítás részletes leírását (például kizárásokat, mentesüléseket) megtalálhatja az Általános és Különös Biztosítási Feltételekben, melyet a
bankfiókokban az Ön rendelkezésére bocsátanak vagy megtalál a bank honlapján (www.budapestbank.hu). A Biztosítási Feltételeket kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni.
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