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                                 Általános Kondíciók                     
（Érvényes 2018. május 1-től） 

 
KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE  

 

          2018. március 1. 

TERMÉK DÍJTÉTELEK 

Számlavezetés KONDÍCIÓK MIN MAX 

Számlanyitás Díjmentes   

Számlavezetési díj (HUF) 200 HUF/hónap   

Számlavezetési díj 

(USD/EUR) 
1 USD/EUR/hónap   

Számlavezetési díj (CNY) 5 CNY/hónap   

Ügyfélviszony 

megszüntetési pótdíj 

(nyitástól számított  

6 hónapon belül) 

10.000 HUF   

Számla megszüntetési 

pótdíj (nyitástól számított 1 

hónapon belül) 

1.000 HUF   

Igazolások és egyéb 

dokumentumok 
KONDÍCIÓK MIN MAX 

Egyenlegigazolás 1.000 HUF / db   

GIRO / VIBER igazolás 
500 HUF / átutalás  5.000 HUF 

Egyéb igazolás 
1.000 HUF / db   

Bankinformáció 2.000 HUF / db   

Számlakivonat másolat 
200 HUF / db   

Fax küldése a) Belföldre 300 HUF / 1,5 USD /1 EUR / 10 CNY/oldal 

b) Külföldre 1.500 HUF / 9 USD/ 6 EUR / 60 CNY/oldal 

SWIFT Másolat 1.500 HUF/ db   

Fénymásolat 
200 HUF / oldal   

Tranzakciós költségek 

számlán keresztül 
KONDÍCIÓK MIN MAX 

Belső átvezetés saját és Díjmentes   
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különböző ügyfelek 

számlái között ugyanazon 

devizanemben Netbankon 

keresztül 

Belső átvezetés különböző 

ügyfelek számlái között 

HUF vagy CNY 

devizanemben (papír 

alapú) 

Díjmentes   

Belső átvezetés saját 

számlák között ugyanazon 

devizanemben (papír 

alapú) 

Díjmentes   

Belső átvezetés különböző 

ügyfelek számlái között 

ugyanazon devizanemben 

(USD/EUR), ha kevesebb, 

mint 2.000 USD/EUR 

(papír alapú) 

Díjmentes   

Belső átvezetés különböző 

ügyfelek számlái között 

ugyanazon devizanemben 

(USD/EUR), ha az egyenlő 

vagy több mint 2.000 

USD/EUR (papír alapú) 

15 USD /EUR / tranzakció   

Belső átvezetés eltérő 

devizanemben vezetett 

számlák között 

(Netbankon 

keresztül/papír alapú) 

deviza vételi / deviza eladási 

árfolyam 
  

Belső átvezetés HUF 

számláról eltérő 

devizanemben vezetett 

számlára (Netbankon 

keresztül/papír alapú) 

deviza eladási árfolyam   

Belső átvezetés HUF 

számlára eltérő 

devizanemben vezetett 

számláról (Netbankon 

keresztül/papír alapú) 

deviza vételi árfolyam   

Jóváírások KONDÍCIÓK MIN MAX 

Bejövő átutalások  
Díjmentes   

Terhelések DÍJTÉTELEK 

Forint kimenő utalások 
KONDÍCIÓK MIN MAX 

Kimenő GIRO (HUF) 

átutalások (papír alapú) 
0, 35% 300 HUF 20.000 HUF 

Kimenő GIRO (HUF) 

átutalások (Netbankon 

keresztül) 

0, 25% 200 HUF 20.000 HUF 

VIBER (HUF) átutalás 

(papír alapú) 25.000 HUF / DB 

USD / EUR kimenő 

utalások 
KONDÍCIÓK MIN MAX 
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Bankunk jutaléka kimenő 

USD / EUR átutalásoknál 

(papír alapú)  

0,25% 
20 USD / EUR  

vagy 4.800 HUF 

300 USD / EUR 

vagy 72.000 HUF  

Bankunk külön jutaléka 

sürgős kimenő átutalások 

esetében (papír alapú) 
0,05% 

25 USD / EUR vagy 

6.000 HUF  
- 

Bankunk jutaléka kimenő 

USD átutalásoknál 

Netbankon keresztül  

0,25% 30 USD 300 USD 

Bankunk jutaléka kimenő 

EUR átutalásoknál 

Netbankon keresztül 

0,25%  20 EUR 300 EUR 

Bankunk jutaléka kimenő 

USD átutalásoknál 

meghatározott árfolyamú 

CNY átváltással 

Netbankon keresztül 

(tartalmazza a 

levelezőbanki díj összegét, 

sürgősségi díj ingyenes) 

0,25% 30 USD 125 USD 

Kimenő USD / EUR 

átutalások meghatározott 

árfolyamú RMB átváltással 

(papír alapú), részletek 

alább a Fontos tudnivalók 

között 

   

CNY kimenő utalások KONDÍCIÓK MIN MAX 

Bankunk jutaléka kimenő 

CNY átutalásoknál (papír 

alapú) 

0, 35% 150 CNY 280 CNY 

Bankunk külön jutaléka 

sürgős kimenő CNY 

átutalások esetében (papír 

alapú) 

0,05% 50 CNY/tranzakció  

Közvetítő bankok 

jutaléka 
KONDÍCIÓK 

Közvetítő bank USD / 

EUR jutaléka (Netbankon 

keresztül / papír alapú) 
A közvetítő bank által felszámított összeg  

Átutalásokkal 

kapcsolatos egyéb díjak 
KONDÍCIÓK 

USD/EUR kimenő átutalás 

visszavonása / módosítása 

vagy az átutalásra 

vonatkozó invesztigáció 

(papír alapú) 

2.000 HUF / tranzakció (átutalás kiküldése előtt), 4.000 HUF / tranzakció 

(átutalás kiküldését követően), valamint a visszavonás/módosítás révén a 

levelező banknál keletkező díjak  

CNY kimenő átutalás 

visszavonása / módosítása 

vagy az átutalásra 

vonatkozó invesztigáció 

(papír alapú) 

60 CNY/ tranzakció (átutalás kiküldése előtt), 120 CNY / tranzakció (átutalás 

kiküldését követően), valamint a visszavonás/módosítás révén a levelező 

banknál keletkező díjak 

Netbankon keresztül 

beküldött EUR / USD 

kimenő átutalások 

visszavonása / módosítása 

vagy az átutalásra 

4.000 HUF / tranzakció 
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vonatkozó invesztigáció 

(csak személyesen a 

bankban) 

Egyéb KONDÍCIÓK 

Azonnali beszedési 

megbízás küldése 
250 HUF / tranzakció 

Azonnali beszedési 

megbízás regisztrációja 
500 HUF / tranzakció 

Azonnali beszedési 

megbízásra történő fizetés  
 500 HUF / tranzakció 

Elégtelen számlaegyenleg 

kedvezményes árfolyam 

igénybevételekor (papír 

alapú) 

Egyenleghiány 3%-a 

Készpénzes tranzakciók KONDÍCIÓK MIN MAX 

Valutaváltás Valuta vételi / eladási 

árfolyam 
  

Készpénzbefizetés KONDÍCIÓK MIN MAX 

HUF befizetés HUF 

számlára 
Díjmentes   

HUF érmék befizetése (100 

db-tól) 
0,25% 500 HUF  

HUF befizetés deviza 

számlára 
Valuta eladási árfolyam   

Valuta befizetés HUF 

számlára 
Valuta vételi árfolyam     

2000 USD/EUR összeg 

alatti befizetés azonos 

deviza számlára (USD / 

EUR), 1 napon belül 

Díjmentes   

2000 USD/EUR vagy azt 

meghaladó összegű 

befizetés azonos 

devizanemben (USD / 

EUR) vezetett számlára 1 

napon belül  

0,15% az egész összegre   

500 darab bankjegyet 

meghaladó befizetés, ha a 

címletek egésze vagy része 

azonos vagy kisebb, mint 

20USD/EUR (ugyanazon 

devizanemben vezetett 

számlára) 

Pótdíj: 

0,05 USD/EUR/bankjegy  

(csak a vonatkozó 

bankjegyekre) 

  

Valuta (USD/EUR/CNY) 

befizetés eltérő deviza 

számlára 

valuta vételi / deviza eladási 

árfolyam 
  

Valuta befizetés érmében 

(USD / EUR) 
0,25% 2 USD / EUR   

CNY befizetés azonos 

devizanemben vezetett 

számlára (részletek alább a 

Fontos tudnivalók között) 

1% 5 CNY  

Készpénzfelvétel KONDÍCIÓK MIN MAX 

HUF felvétel HUF 0, 45 % 200 HUF 50.000 HUF 
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számláról 

HUF felvétel érmében 

több,  mint 100 db érme 

esetén (a készlet erejéig) 

0, 45 % 500 HUF  

HUF felvétel deviza 

számláról  
deviza vételi árfolyam   

Valuta (USD/EUR/CNY) 

felvétel HUF számláról 
valuta eladási árfolyam   

Valuta felvétel (USD / 

EUR) azonos 

devizanemben vezetett 

számláról  

0, 45 %  2 EUR / USD  300 EUR / USD 

Valuta (USD/EUR/CNY) 

felvétel eltérő 

devizanemben vezetett 

számláról 

deviza vételi / valuta eladási 

árfolyam 
  

Valuta felvétel (USD / 

EUR) érmében 10 db-ot 

meghaladó érme esetén (a 

készlet erejéig) 

0, 45% 2 USD/EUR   

CNY felvétel azonos 

devizanemben vezetett 

számláról (részletek alább a 

Fontos tudnivalók között) 

1% 5 CNY  

Forint címlet- vagy 

érmeváltás 
KONDÍCIÓK 

 

Bankjegyek cseréje és 

címletek váltása 

 

A befizetett bankjegyek névértékének 5%-a 

A befizetett érmék névértékének 10%-a 

Érmék cseréje és váltása 
A befizetett érmék névértékének 10%-a 

NETBANK KONDÍCIÓK MIN MAX 

Netbank regisztráció Díjmentes   

Netbankos felhasználói név 

frissítése (emlékeztető) 
200 HUF/tétel   

Netbankos jelszó 

megújítása 
200 HUF/tétel   

Új digitális kulcs (E-token) 

kiadása 
3.000 HUF/darab   

Egyéb 
DEVIZA 

Minimum egyenleg 

számlanyitáskor 
HUF USD/EUR CNY 

Minimum egyenleg 

folyószámla nyitásakor 
10.000 100 1.000 

Minimum összeg 1 hetes 

betétlekötésre (papír alapú) 
200.000 10.000 - 

Minimum összeg 

Netbankon keresztüli 

betétlekötéskor 

200.000 1.000 10.000 

Minimum összeg 1 hétnél 

hosszabb periódusú 

betétlekötésre (papír alapú) 

200.000 1.000 10.000 

 

Megjegyzés:  
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valuta = készpénz  

deviza = számlapénz 
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Fontos tudnivalók: 

 

* A forint bankjegyek és érmék váltására és cseréjére vonatkozó részletes szabályokat a Bank “Forint 

bankjegy és érme cseréről és váltásról” szóló hirdetménye tartalmazza.  

* Kamatlábak: A Bank a piaci változások függvényében időről időre külön hirdetményben teszi közzé 

azokat. 

* HUF és CNY folyószámlára negyedévente, március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án, 

december 31-én; USD és EUR folyószámlára december 31-én történik kamatjóváírás. 

* Lekötött betét elhelyezésének feltétele a vele megegyező pénznemben nyitott folyószámla. 

* Amennyiben a számlatulajdonos írásban másképp nem rendelkezik a lekötött betét lejárata előtt, úgy 

a lekötést a Bank automatikusan megújítja. Amennyiben a betétet annak lejárata előtt megszüntetik, a 

Bank nem fizet kamatot. 

* Készpénzfelvétel 

- 1 millió HUF vagy annak megfelelő valuta készpénzfelvételt 1 nappal előre, 

- 1 millió HUF és 5 millió HUF közötti összeg vagy annak megfelelő valuta készpénzfelvételt 2 

nappal előre,  

- 5 millió HUF-ot vagy annak megfelelő valuta összeget meghaladó készpénzfelvételt 3 nappal előre 

kérjük bejelenteni.  

* Bankunk kizárólag az 5. széria kétfajta kiadásából származó (1999-es és 2005-ös verzió) 100, 50, 20 

és 10-es CNY címleteket fogad el.  

Bankunk nem vesz át korábbi kibocsátású, vagy elhasználódott, sérült CNY bankjegyeket. 

* Magánszemélyek által kezdeményezett, a KNK-ban élő magánszemélyek részére történő „Kimenő 

USD / EUR átutalások meghatározott árfolyamú RMB átváltással (papír alapú)” esetén csak sürgős 

átutalási megbízásokat áll módunkban átvenni. A kezdeményező fél viseli az átutalással kapcsolatos 

összes költséget, beleértve a levelező banki költségeket is. A kedvezményezettnek CNY számlával 

kell rendelkeznie egy, a szárazföldi Kína területén működő Bank of China fióknál vagy al-fióknál. 

* A Bank fenntartja a jogot a valuta érmék elfogadásának megtagadására. 

* A fizetési megbízások átadásával az ügyfél elfogadja az érvényes Kondíciós Listában feltüntetett és 

az annak alapján felszámított díjakat és költségeket. 

* 101 EUR összeget meg nem haladó átutalásokra módosítási és információkérési megbízásokat nem 

áll módunkban elfogadni.  

* NetBank szolgáltatással az alábbi tranzakciókat lehet végrehajtani magánszemélyeknek: 

- aktuális, illetve az azt megelőző időszak számlatörténetének, tranzakcióinak és a számla 

egyenlegének ellenőrzése, letöltése vagy kinyomtatása 

- bankon belüli belső átvezetés saját és más ügyfelek számlájára ugyanazon vagy eltérő devizanemben, 

- HUF átutalás HUF számláról más magyarországi bankba 

- EUR és USD kimenő átutalás ugyanazon vagy eltérő devizanemben vezetett bankszámláról 

- USD kimenő átutalás meghatározott árfolyamú CNY váltással USD számláról 

- betétek lekötése, illetve felbontása HUF/USD/EUR/CNY devizanemekben (amennyiben a betéti 

számla előzőleg meg lett nyitva a bankfiókban) 


