Díjjegyzék

Számlavezető neve: Budapest Bank Zrt.
Számla megnevezése: Hello BB (HBB) számlacsomag
Dátum: 2020. szeptember 30.


Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt
tájékoztatást. Segítséget ad továbbá az említett díjaknak a más számlákhoz kapcsolódó díjakkal való
összehasonlításához.



A számlához kapcsolódó, de itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások igénybevételéért további díjak
számíthatóak fel. Teljes körű tájékoztatás itt található. [Az itt nem található díjakra a „Lakossági
számlavezetés” hirdetmény díjtételei vonatkoznak, mely a www.budapestbank.hu/irattár oldalon érhető el.
A számla devizanemétől eltérő devizában meghirdetett díjak terhelése a könyvelés napján érvényes
számlakonverziós
deviza
eladási
árfolyamon
történik,
mely
lekérdezhető
a
https://www.budapestbank.hu/info/arfolyamok/db_arfolyamok.php oldalon.]



Az e dokumentumban használt kifejezéseket ismertető fogalomtár díjmentesen elérhető.

Szolgáltatás
Általános számlaszolgáltatások

Díj

Számlavezetés
Igénybevétel minimum feltételei (1)
Igénybevétel minimum feltételei (2)

Számlavezetési és csomagdíj

Tanulói jogviszony megléte, melyet az ügyfélnek számlanyitáskor
igazolnia kell. 25 éves életkor felett a számlacsomag nem
igényelhető, arra átszerződni sem lehetséges.
A számlacsomag érvényessége 2 év, ezt követően a számlára a Bázis
számlacsomag díjtételei vonatkoznak.
Kedvezmény nélküli számlavezetési és
196 Ft
csomagdíj elektronikus kivonattal havonta

Kedvezmény nélküli számlavezetési és
csomagdíj papír alapú kivonattal havonta
Számlaváltás díja
Csomagbeállítási díj
[Budapest Internetbank] havi díja
A számlavezetési díj a következőkből álló
szolgáltatáscsomagot tartalmazza (a
Beszedés [Közüzemi megbízás] teljesítése
kereten felül igénybe vett szolgáltatásokért korlátlan darabszámban
a pénzforgalmi szolgáltató külön díjat
Vásárlás bankkártyával korlátlan
számít fel):
darabszámban
Látra szóló éves kamatláb
EBKM értéke

306 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0,00%
0,00%

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
Internetbank, mobilbank, online
szolgáltatás havi díja és éves díja

[Budapest Internetbank] havi díja
[Budapest Internetbank] éves díja

0 Ft
0 Ft

[Mobilbank Plusz] havi díja a beállítását
követő első 6 hónapban

0 Ft

SMS-szolgáltatás
SMS-szolgáltatás
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Szolgáltatás

Díj
[Mobilbank Plusz] havi díja a 7. hónaptól

516 Ft

Telefonos banki szolgáltatás
Telebank szolgáltatás havi díja és teljes
éves díja
Telebank szolgáltatás eseti díja

0 Ft
0 Ft

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön forintban
Számlavezetőn kívülre elektronikusan

110 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

Számlavezetőn belül elektronikusan

110 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

Számlavezetőn kívülre és belülre papír
alapon (fiókban)

110 Ft + 0,544% min. 643 Ft, max. 10.885 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

Rendszeres átutalás
Forintban számlavezetőn kívülre és belülre,
elektronikusan és papíron

54 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

Beszedés
Forintban számlavezetőn kívülre és belülre,
[Közüzemi megbízás] teljesítése
elektronikusan és papíron

0 Ft

Átutalás euróban (SEPA)
EGT-n belül, Mo-on és bankon belül
Külföldre és belföldre elektronikusan
EGT-n kívül

EGT-n belül, Mo-on és bankon belül
Külföldre és belföldre papíron
EGT-n kívül

110 Ft + (0,3% max.
6.000 Ft)
0,332% min. 1.884 Ft,
max. 94.130 Ft + (0,3%
max. 6.000 Ft)
110 Ft + 0,544% min.
643 Ft, max. 10.885 Ft
+ (0,3%, max. 6.000 Ft))
0,332% min. 1.884 Ft,
max. 94.130 Ft + (0,3%
max. 6.000 Ft)

Átutalás egyéb devizában
Külföldre és belföldre elektronikusan és
papíron

0,332% min. 1.884 Ft, max. 94.130 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

Deviza jóváírás
EGT tagállamból érkező EUR átutalás
esetén
Nem EGT tagállamból, vagy EGT
tagálamból érkező nem EUR érkező deviza
átutalás esetén

2.109 Ft
0 Ft

Kártyák és készpénz
Betétikártya-szolgáltatás
Főkártya gyártási/kibocsátási díja

Főkártya első éves díja

Kibocsátási díj kártyatípusonként

0 Ft

[Mastercard Dombornyomott] kártya éves
díja

0 Ft

[Visa Prémium] kártya éves díja

9.868 Ft

[Arany kártya] éves díja

20.754 Ft

[Mastercard World Elite] kártya éves díja

50.000 Ft
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Szolgáltatás
Főkártya éves díja a második évtől

Díj
[Mastercard Dombornyomott] kártya éves
díja
[Visa Prémium] kártya éves díja
[Arany kártya] éves díja
[Mastercard World Elite] kártya éves díja

2.786 Ft
9.868 Ft
20.754 Ft
50.000 Ft

Hitelkártya-szolgáltatás
A szolgáltatás nem áll rendelkezésre
Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön
Vásárlás bankkártyával kereskedőnél és
ATM-en keresztül

0 Ft

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön
Vásárlás bankkártyával kereskedőnél és
ATM-en keresztül

0 Ft

Készpénzfelvétel belföldön
Bankkártya nélkül fiókban a számla
devizanemében
Betéti bankkártyával saját ATM-ből

Betéti bankkártyával idegen ATM-ből,
idegen fiókban és postán

0,544% + 643 Ft max. 10.885 Ft + (0,6% max. 90.000 Ft)
[Mastercard Dombornyomott] kártyával

315 Ft + (0,6% max.
9.000 Ft)

[Visa Prémium], vagy [Arany kártya], vagy
[Mastercard World Elite] kártya esetén

0,6% max. 9.000 Ft

[Mastercard Dombornyomott] kártyával
[Visa Prémium], vagy [Arany kártya], vagy
[Mastercard World Elite] kártya esetén

1,090% min. 643 Ft +
(0,6% max. 9.000 Ft)
0,6% max. 9.000 Ft

Készpénzfelvétel külföldön
Betéti bankkártyával idegen ATM-ből és
idegen fiókban

[Mastercard Dombornyomott] és [Visa
Prémium] kártyával
[Arany kártya], vagy [Mastercard World
Elite] kártya esetén

1.950 Ft + (0,6% max.
9.000 Ft)
0,6% max. 9.000 Ft

Készpénzbefizetés belföldön
Forint készpénzbefizetés saját ATM-be
Forint készpénzbefizetés saját fiókban,
idegen fiókban és postán POS-on

A szolgáltatás nem áll rendelkezésre
0 Ft

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
Folyószámlahitel
Hitelkamat éves mértéke
Kereskedelmi kommunikációban szereplő
THM értéke
Késedelmi kamat éves mértéke

Referencia kamatláb: jegybanki alapkamat
Kamatfelár
Összesen

0,60%
4,76%
5,36%
5,57%

Hitelkamat éves mértéke + 6%

0%

Egyéb szolgáltatások
Limitmódosítás
Vásárlási és ATM limitmódosítás
elektronikusan, telefonon, vagy papír
alapon (fiókban)

0 Ft

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása
Postai úton kiküldött rendszeres havi
bankszámlakivonat másolata papír alapon

314 Ft

Fedezetigazolás és számlaegyenleg igazolás
Egyéb igazolás
Számlavezetéssel kapcsolatos igazolás

631 Ft
631 Ft
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