Tisztelt Ügyfelünk!
Ahogy arról már korábban tájékoztattuk, 2012 májusától a Budapest Bank rendszerei lehetővé teszik, hogy
hitelkártyájával végzett tranzakciók esetén (amely lehet vásárlási- vagy készpénzfelvételi tranzakció, illetve
csoportos beszedési megbízás egyaránt) 5%-kal túllépje hitelkeretét. Bankunk ezen lehetőséget a
mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek 4.11. pontja alapján biztosítja ügyfeleinek,
mely beállítás nem módosítható.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A változás nem módosítja az Ön hitelkeretét, annak összege – ahogy ez a havi számlakivonatán is látszik változatlan maradt, azonban lehetősége nyílik arra, hogy az aktuális hitelkereténél 5%-kal magasabb
értékben költsön, azaz vásároljon vagy készpénzt vegyen fel. A hitelkeret túlköltéséért a Bank nem számít fel
semmilyen díjat.
Annak érdekében, hogy hitelkártyáját a továbbiakban is a megszokott nyugalommal és biztonsággal tudja
használni, engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány fontos információra.
A havi Hitelkártya kivonat „GYORS ÖSSZEFOGLALÁS” „Teljes hitelkeret” mezőjében továbbra is az
aktuális szerződés szerinti hitelkeretét, a „Felhasználható hitelkeret” mezőjében pedig továbbra is a
„Teljes hitelkeret”-nek a „Hóvégi záróegyeleg” összegével csökkentett értékét fogja látni.
Abban az esetben, ha élt a hitelkeret 5%-os túlköltésének lehetőségével, a túlköltés összege a
kivonat „Hitelkeret túllépés” mezőjében jelenik meg.
Amennyiben Ön rendelkezik Mobilbank® és/vagy Budapest Internetbank szolgáltatással, a
hitelkártya kivonaton szereplő adatoktól eltérően az „Egyenleg” értékeként az aktuális szerződés
szerinti hitelkeretének az 5%-kal megnövelt összegéig még rendelkezésre álló összeget fogja látni.

Egy példán bemutatva, a havi hitelkártya kivonatán a következő adatokat fogja látni, ha nem élt az 5%-os
túlköltés lehetőségével:
Teljes hitelkeret:
Nyitóegyenleg:
Terhelések:
Jóváírások:
Záróegyenleg:
Felhasználható
hitelkeret:
Minimum fizetendő
összeg:*

100 000 Ft
-55 000 Ft
-40 000 Ft
25 000 Ft
-70 000 Ft
30 000 Ft
3 500 Ft

*104 000 Ft * 5%, plusz 4 000 Ft

Ezzel szemben a Mobilbankban és a Budapest Internetbankban 1 000 Ft-ot, azaz a -4 000 Ft, plusz a
100 000 Ft-os hitelkeret 5%-át (5 000 Ft-ot) fogja elérhető Egyenlegként látni.

Üdvözlettel: Budapest Bank

