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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN 
Érvényes 2019.január 15-től 

Lakossági (fogyasztói) fizetési számla 

Forgalmi jutalék 

- Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Külső köri elektronikus megbízás 0,29%, min. 149 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Külső köri tartós megbízás 0,29%, min. 149 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Belső köri papíros alapú megbízás 0,41%, min. 249 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Belső köri elektronikus megbízás 0,26%, min. 99 Ft, max. 12.200Ft/tétel 
- Belső köri tartós megbízás 0,26%, min. 99 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Szolgáltatói díjterhelések 0,24%, min. 99 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- VIBER 0,5%, min. 21.000 Ft /tétel 

- Ügyfelek saját számlái közötti átvezetések jutalékmentesek. 
- Beszedési megbízás/hatósági átutalás,  
      átutalási végzés terhelése 0,41%, min. 299 Ft, max. 12.200 Ft/tétel             

 
Készpénz  

- Bankpénztári befizetés díjmentes 
- Bankpénztári felvétel 0,68%, min. 399 Ft, max. 12.200  Ft 
- Előre megrendelt kp felvételének 

meghiúsulása* 0,17%, min. 2180 Ft 
*A nagyösszegű – fiókonként eltérő összegben meghatározott – készpénzfelvételi igényt a 
felvételt megelőző munkanapon 12 óráig kötelező bejelenteni. 
  

- Forint érme váltás/befizetés a Banknál 
Számlával rendelkezők részére 
Címletenként 50 db-ig díjmentes 
Címletenként 50 db felett az átvett címlet 
Teljes összegére                                          1,8%  
 

Nyomtatványköltségek 
- Átutalási megbízás nyomtatvány 20 Ft/db 
- Beszedési megbízás nyomtatvány 50 Ft/db 
- Deviza-átutalási megbízás 100 Ft/db 
- Biankó postai kp átutalási megbízás 100 Ft/db 
- UGIRO felhatalmazás nyomtatvány 50 Ft/db 

 
Egyéb költségek 

- Havi számlavezetési díj 99 Ft/hó* 
- Számlakivonat díja 

- Belföldre díjmentes 
- Külföldre díjmentes 
- Visszatartott levelezés díjmentes 
- Külön igényelt számlakivonat 520 Ft/db 

- Állandó meghatalmazott bejelentése díjmentes 
- Havi zárlati díj 270 Ft/hó 
- Titkos jelszó beállítása díjmentes 
- Számlafenntartási díj 299 Ft/hó 
- UGIRO felhatalmazás indítása 100 Ft/tétel 
- Sorba állítás 50 Ft/tétel 
- Értéknapos megbízás 50 Ft/tétel 
- Megbízások módosítása, törlése 520 Ft/tétel 
- Elhalálozás esetére szóló rendelkezés 1040 Ft/tétel 
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- Beszedési megbízásra szóló megállapodás 
       vagy felhatalmazás befogadása 210 Ft/tétel 
- Felhatalmazó levélen alapuló beszedés 
      indítása a Banknál vezetett számla javára 1040 Ft/tétel  
- Számlazárolás ügyfélkérésre 520 Ft 
- IG2 utalás visszahívás kezdeményezése 500 Ft 
- Számlaváltáshoz egyéb (nem pénzforgalmi 

 szolgáltatók közötti) értesítő,levelezés díja  400 Ft/tétel**             
- Számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából  

adódó levelezés  
- Belföldre 1040 Ft 
- Külföldre 1040 Ft 

- Fax költség 310 Ft/oldal 
- Egyéb külön szolgáltatás 1040 Ft/tétel 

(igazolás, inkasszó megállapodás, stb) 
 Sürgősségi eljárás (3 munkanapon belül) díja az eredeti díj kétszerese. 

 

 Számlanyitás minimum összege 1.000 Ft 
* 2013.01.01. előtt kötött, élő fizetési számla keretszerződéssel rendelkező számlák esetében díjmentes. 
** Akció keretében az érvénybelépéstől 2019.01.31-ig nem kerül felszámításra. 
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Lakossági (fogyasztói) alapszámla 
 

Az alapszámla csomag elemei: 

 Lakossági fizetési alapszámla 
 NetB@nk internet szolgáltatás 
 Maestro Bankkártya  
 

Forgalmi jutalék 

Átutalások 
- Havi 4 db papiros vagy elektronikus eseti utalás  max 100 000 Ft összegig a 

tartós megbízásokkal együtt                    0 Ft 
 
Ezt meghaladó tételszám esetén illetve összeghatár feletti tranzakció arányos 
részére:  
- Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Külső köri elektronikus megbízás 0,29%, min. 149 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Külső köri tartós megbízás 0,29%, min. 149 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Belső köri papíros alapú megbízás 0,41%, min. 249 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Belső köri elektronikus megbízás 0,26%, min. 99 Ft, max. 12.200Ft/tétel 
- Belső köri tartós megbízás 0,26%, min. 99 Ft, max. 12.200 Ft/tétel 
- Hatósági átutalás, átut. végzés                0,41%, min. 299 Ft, max. 12.200 Ft/téte 

 
Beszedések 

- Szolgáltatói díjterhelések beszedés  0  Ft 
- Beszedési megbízás felhatalmazással     0  Ft         

 
Készpénz  

- Bankpénztári befizetés                             díjmentes 
- Havi első alkalommal kezdeményezett 1 db maximum 50 000 Ft összegű 

bankpénztári  készpénzfelvétel*                 0 Ft 
 
Ezt meghaladó tételszám illetve összeghatár feletti tranzakció arányos részére  
- Bankpénztári felvétel                                 0,68%, min. 399 Ft, max. 12.200  Ft 

 

Egyéb költségek 
- Havi számlavezetési díj 2070 Ft/hó 
- Havi zárlati díj  0 Ft/hó 
- Számlafenntartási díj  0 Ft/hó 

 
NetB@nk szolgáltatás 
 

- NetB@nk Internetes szolgáltatás havi díja  0 Ft/hó 
NetB@nkon keresztül bonyolított átutalások díjtételeire az elektronikus utalások kondíciói 
érvényesek. 
 

Bankkártya szolgáltatás 

 
- Az alapszámlához a számlatulajdonos részére 1 db Maestro bankkártya kerül 

kiadásra, melynek éves díja:                        0 Ft/év  
- Havi első 2 ATM készpénzfelvétel max 150 000 Ft összeghatárig*           0 Ft                                            
 
Az ezt meghaladó tételszám illetve összeghatár feletti tranzakció arányos részére a 
bankkártyával bonyolított megbízások díjtételeire a Hirdetmény Bankkártya részében 
feltüntetett kondíciók érvényesek. 
 

- Bankkártyás vásárlás belföldön                     0 Ft 
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* Díjmenetes készpénzfelvétel az alábbi feltételekkel: 

 az alapszámlára vonatkozó érvényes díjmentes készpénzfelvételről rendelkező nyilatkozat 
megléte esetében a számlatulajdonos a magyarországi ATM-ből történő havi kettő darab, 
legfeljebb 150 000 Ft értékben végrehajtott forint készpénzfelvételen túl jogosult az adott 
hónapban a Bank bármely pénztárában egy alkalommal forint készpénzfelvételt végrehajtani 
legfeljebb 50 000 Ft értékben díjmentesen; ebben az esetben a havi kétszeri ATM-ből történő, 
legfeljebb 150 000 Ft értékben végrehajtott készpénzfelvétel jutalékmentességét a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. biztosítja a számlatulajdonos 
számára, 

 ingyenes készpénzfelvételről rendelkező nyilatkozat hiányában a számlatulajdonos 
magyarországi ATM-ből havi kettő darab, legfeljebb 150 000 Ft összértékben VAGY az adott 
hónapban a Bank bármely pénztárában egy alkalommal legfeljebb 50 000 Ft értékben jogosult 
forint készpénzfelvételt végrehajtani díjmentesen, 

 bankkártya igénybevétele hiányában a számlatulajdonos az adott hónapban a bank bármely 
pénztárában egy alkalommal legfeljebb 50 000 Ft értékben jogosult forint készpénzfelvételt 
végrehajtani díjmentesen, 

 
Számlanyitás minimum összege:  0 Ft 
 
Minden egyéb itt fel nem sorolt megbízás díjtétele a Lakossági (fogyasztói) fizetési számla   
Hirdetmény szerinti díjával megegyező.   
A Bank minden év január 1-ig automatikusan a hivatalosan közzé tett az esedékességet megelőző év 
utolsó napján érvényes mindenkori legkisebb összegű havi bruttó minimálbérnek megfelelő a 
jogszabályban meghatározott mértékre jogosult a fizetési számlavezetési jutalékok és díjak mértékét 
módosítani. A díj változásánál a Bank a Ft értékek esetében 5 Ft-ra történő kerekítést alkalmaz. 
 

2019.01.15-től nem értékesíthető: 
 

„Kinizsi Díjeső” Számla akció  
 

2015.09.15-től a Kinizsi Banknál lakossági fizetési számla az alábbi kedvező feltételek 
mellett nyitható:  
 

 A számlavezetési díj a számlanyitástól számított első 6 hónapban 0 Ft 

 A számlafenntartási díj a számlanyitástól számított első 6 hónapban 0 Ft 

 A Netb@nk Internetes szolgáltatás havi díja a számlanyitástól számított első 6 
hónapban 0 Ft 

 A számlához igényelt Maestro bankkártya első éves díja 0 Ft 

 A számlanyitás minimum összege 0 Ft 

 Az alábbiak közül az első 6 hónapos időszakban legalább egy feltétel teljesítése 
és legalább a kedvezményes időszak alatti fennállása esetén a kedvezmények 
további 3 hónapra meghosszabbodnak, azaz a számlanyitástól számított 9 
hónapig érvényesek:    
    1) a számlára érkező havonta rendszeres, legalább 50.000,- Ft összegű 

jóváírás,    
   2) TBSZ számla nyitása,  
   3) csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás alapján havi 2 beszedés. 

 
A számlához kapcsolódó további jutalékok és egyéb díjtételek, illetve a kedvezmény 
lejáratát követően a számla díjtételei megegyeznek a Hirdetmény szerinti lakossági 
(fogyasztói) számla kondícióival. Az akció visszavonásig érvényes. 
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NetB@nk szolgáltatás 
- NetB@nk egyszeri regisztrációs díj* 2000 Ft 
- NetB@nk szolgáltatási havi díjak  

- Internetes szolgáltatás havi díja 249 Ft/hó** 
- Mobiltelefonos szolgáltatás 
     (Hírnök + Strázsa) alapdíj 420 Ft/hó 

- Internetes szolgáltatás belépési jelszó  
technikai SMS díja 10 Ft/tétel*** 

- Internetes szolgáltatás felhasználónak  
küldött technikai sms díja díjmentes 

- Mobiltelefonos értesítés sms tételdíj 30 Ft/tétel 
 

NetB@nkon keresztül bonyolított átutalások díjtételeire az elektronikus utalások 
kondíciói érvényesek. 
* a regisztrációs díj módosításig nem kerül felszámításra. 
** 2013.01.01. előtt kötött, élő Netb@nk szolgáltatási szerződéssel rendelkező számlák esetében 
díjmentes. 
*** Akció keretében az érvénybelépéstől 2019.01.31-ig nem kerül felszámításra. 

 
Széf szolgáltatás 

Biztosítás összege: 0-5 MFt 5-10 MFt 
  A méret 1.450 Ft + Áfa/hó 2.490 Ft + Áfa/hó 

  B méret 1.660 Ft + Áfa/hó 2.700 Ft + Áfa/hó 

  C méret 1.870 Ft + Áfa/hó 2.910 Ft + Áfa/hó 

  D méret 2.080 Ft + Áfa/hó 3.120 Ft + Áfa/hó 

Kulcsóvadék  20.000 Ft 
 
A Bank minden év március 1-ig automatikusan a megelőző évre vonatkozó Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzé tett fogyasztói árindex mértékével jogosult a fizetési számlavezetési 
jutalékok és díjak mértékét módosítani. A díj változásánál a Bank a Ft értékek esetében 5 Ft-ra 
történő kerekítést, deviza összegek, százalékos értékek esetében két tizedes jegyre történő kerekítést 
alkalmaz. 
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LAKOSSÁGI PLUSZ számla  

Havi díjak   

Számlavezetési díj* 99 Ft/hó 

Számlafenntartási díj 299 Ft/hó 

Havi zárlati díj***  290 Ft/hó 

Forgalmi jutalékok   

Külső köri papiros út. 1 0,23% min 250 Ft max 5810 Ft + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Külső köri elektronikus 1 0,1% min 70 Ft max 5810 Ft + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Külső köri tartós 0,1% min 70 Ft max 5810 Ft + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Belső köri papiros 0,21% min 230 Ft max 4690 Ft + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Belső köri elektronikus 0,06% min 50 Ft max 4690 Ft + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Belső köri tartós 0,06% min 50 Ft max 4690 Ft + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Saját számlák közötti átvezetés  0 

Szolgáltatói díjterhelés(Csoportos 
beszedés teljesítése) 

0,05% min 50 Ft max 3360 Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 

Beszedés (felhatalmazó levélen alapuló, 
hatósági átutalás átutalási végzés) 

0,21% min 230 Ft max 3360Ft + (0,3% max 6000 Ft**) 2 

VIBER utalás 0,5% min 21000 Ft 

Készpénz forgalom   

Készpénz befizetés 0 

Készpénz felvétel 0,29% min 340 Ft max 11170 Ft + (0,6%  **) 

Ft számlát érintő devizaforgalom   

Forint számla terhére devizautalás 0,22 % min 11,09 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Forint számla terhére SEPA devizautalás 0,22 % min 11,09 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Forint számla terhére devizautalás 
elektronikus 

0,20% min 10,57 EUR max 264 EUR + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Forint számla terhére SEPA devizautalás 
elektronikus 

0,20% min 10,57 EUR max 264 EUR + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Forint számla javára érkező devizautalás 5,55 EUR 

Forint számlára érkező SEPA devizautalás 5,55 EUR 

Ft számláról átvezetés saját 
devizaszámlára 

0 

Ft számláról átvezetés saját 
devizaszámlára elektronikus 

0 

Ft számláról átvezetés más ügyfél 
devizaszámlájára 

0,14 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Ft számláról átvezetés más ügyfél 
devizaszámlájára elektronikus 

0,12 % min 2,22 EUR max 264 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Ft számla terhére indított Ft utalás 
külföldre 

0,21% min 3670 Ft max 115000 Ft + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Forint számla javára érkező Ft utalás 
külföldről 

0 

* Akció visszavonásáig nem kerül felszámításra 

** A tranzakciós illetékre vonatkozó hatályos jogszabály szerinti aktuális mérték 

*** Netbank szolgáltatás és elektronikus levelezés igénylése esetén az akció visszavonásáig nem 
kerül felszámításra 

Az egyéb költségek, szolgáltatások díjai, feltételek megegyeznek a Lakossági  
Forint számlavezetési Hirdetményben feltüntetett díjakkal és feltételekkel. 
1) 20 000 Ft és az alatt a 0,3% max 6000 Ft jutalékrész nem kerül felszámításra 
2) 20 000 Ft és az alatt a 0,3% max 6000 Ft jutalékrész nem kerül felszámításra a hatósági átutalás és átutalási végzés 
esetén 
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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, 
DEVIZAÜGYLETEK 

Érvényes 2016. október 29-től 

 
Számlanyitási díj:                                           díjmentes 
Számlavezetési díj:                                         1 EUR/hó* 
 
Forgalmi jutalék: 
 

Bankon belüli átvezetések 
Konverzió nélkül Konverzióval 

Jutalék Jutalék 
Alkalmazott árfolyam 
 

Átvezetés ügyfél saját 
devizaszámlái között 

Jutalékmentes 
0,1%  
min. 1 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfél saját 
devizaszámlái között 
elektronikus 

Jutalékmentes 
0,09%  
min. 1 EUR  
max. 250 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfelek 
devizaszámlái között 

0,33%  
min 4,2 EUR  
max 260 EUR 

0,33%  
min. 4,2 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfelek 
devizaszámlái között 
elektronikus 

0,31%  
min 4,2 EUR  
max 250 EUR 

0,31%  
min 4,2 EUR  
max 250 EUR 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Átvezetés ügyfél saját forint 
számlájára 

- 
0,1%  
min. 1 EUR  
max. 260 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés ügyfél saját forint 
számlájára elektronikus 

- 
0,09%  
min. 1 EUR  
max. 250 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés más ügyfél forint 
számlájára 

- 
0,33%  
min. 4,2 EUR 
max. 260 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés más ügyfél forint 
számlájára elektronikus 

- 
0,31%  
min 4,2 EUR  
max 250 EUR 

deviza vétel 

Átvezetés ügyfél 
forintszámlájáról saját 
devizaszámlára 

 jutalékmentes deviza eladás 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról más ügyfél 
devizaszámlájára 

- 
0,33%, min 4,2 
EUR, max 250 
EUR** 

deviza eladás 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról saját 
devizaszámlára elektronikus 

 jutalékmentes deviza eladás 

Átvezetés ügyfél forint 
számlájáról más ügyfél 
devizaszámlájára elektronikus 

- 
0,31%, min 4,2 
EUR, max 250 
EUR** 

deviza eladás 

    
*2013.01.01 előtt kötött, élő devizaszámla keretszerződéssel rendelkező számlák esetében jutalékmentes. 
**2013.01.01. előtt kötött, élő Ft fizetési számla keretszerződéssel rendelkező számlák esetében 
jutalékmentes. 
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Bankon kívüli átutalás 
Konverzió nélkül Konverzióval 

Jutalék Jutalék 
Alkalmazott árfolyam 
 

Devizaszámla terhére indított 
deviza átutalás 

0,41%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

0,46%  
min 14,59 EUR  
 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 

0,41%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

0,46%  
min 14,59 EUR  
 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla terhére indított 
deviza átutalás elektronikus 

0,39%  
min 12 EUR  
max 250 EUR 

0,44%  
min 14 EUR  
 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 
elektronikus 

0,39%  
min 12 EUR  
max 250 EUR 

0,44%  
min 14 EUR  
 

deviza vétel/deviza 
eladás 

Forintszámla terhére indított 
deviza átutalás 

- 
0,41%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

deviza eladás 

Forintszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 

- 
0,41%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

deviza eladás 

Forintszámla terhére indított 
deviza átutalás elektronikus 

- 
0,39%  
min 12 EUR  
max 250 EUR 

deviza eladás 

Forintszámla terhére indított 
SEPA deviza átutalás 
elektronikus 

- 
0,39%  
min 12 EUR  
max 250 EUR 

deviza eladás 

Devizaszámla javára érkező 
deviza átutalás 

5,25 EUR 5,25 EUR 
deviza vétel/deviza 
eladás 

Devizaszámla javára érkező 
SEPA deviza átutalás 

5,25 EUR 5,25 EUR 
deviza vétel/deviza 
eladás 

Forintszámla javára érkező 
deviza átutalás 

- 5,25 EUR deviza vétel 

Forintszámla javára érkező 
SEPA deviza átutalás 

- 5,25 EUR deviza vétel 

Forintszámla terhére indított 
forint átutalás külföldre 

0,31% 
min. 3670 Ft 
max. 115000 Ft  

- - 

Forintszámla javára érkező 
forint átutalás külföldről 

jutalékmentes   

Devizaszámlára javára érkező 
forint átutalás  

 jutalékmentes deviza eladás 

Devizaszámla terhére 
beszedés, hatósági 
átutalás/átutalási végzés 
teljesítése 

- 
0,62%  
min 12,49 EUR  
max 260 EUR 

deviza vétel 
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Pénztári tranzakciók Konverzió nélkül Konverzióval 
Jutalék Jutalék Alkalmazott árfolyam 

 

Pénztári befizetés valutában 
devizaszámlára 

jutalékmentes jutalékmentes  
valuta vétel/deviza 
eladás 

Pénztári befizetés forintban 
devizaszámlára 

- jutalékmentes deviza eladás 

Pénztári kifizetés valutában 
devizaszámláról 

0,71 % EUR 0,71 % EUR 
deviza vétel/valuta 
eladás 

Pénztári kifizetés forintban 
devizaszámláról 

- 
0,82 % 
min. 2 EUR  

deviza vétel 

 
Előre megrendelt kp felvételének meghiúsulása*                             0,16%, min. 2100 Ft  
 
500 EUR vagy annak megfelelő más devizaösszeg feletti készpénzfelvételi igényt 3 munkanappal a 
felvételt megelőzően kötelező bejelenteni.   
 
 

Egyéb költségek 
 
 

Swift igazolás 10 EUR/oldal 
Sürgősségi felár 0,6% min 40 EUR 

Hibás IBAN/BIC azonosítóval kezdeményezett 
deviza átutalás 

10 EUR + a partnerbank által 
felszámított díj 

Swift üzenet másolása 500 Ft/üzenet 
Bank által még nem teljesített papír alapú 
megbízás visszavonása  

10 EUR 

Igazolások kiadása (ideértve a cégbírósági 
igazolást is) 

5 EUR  

Könyvvizsgálat céljára kiadott teljes körű 
számlainformáció 

100 EUR 

A megbízások helytelenségéből, nem 
szerződésszerű magatartásból eredő vagy  
egyéb külön levelezés költsége levelenként 

10 EUR 

  
 
 

A Bank a számlaműveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla 
devizanemében vonja le. 
A fix összegben meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a napi banki deviza 
közép árfolyamon történik. 
 

A nyomtatvány és egyéb költségek megegyeznek a Lakossági forint számlavezetésnél 
meghirdetett díjakkal. 
 

 
A Bank minden év március 1-ig automatikusan a megelőző évre vonatkozó Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzé tett fogyasztói árindex mértékével jogosult a fizetési számlavezetési 
jutalékok és díjak mértékét módosítani. A díj változásánál a Bank a Ft értékek esetében 5 Ft-ra 
történő felfelé kerekítést, deviza összegek, százalékos értékek esetében két tizedes jegyre történő 
kerekítést alkalmaz. 
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LAKOSSÁGI DEVIZASZÁMLA PLUSZ 

Számlanyitási díj 0 

Számlavezetési díj 1,00 EUR/hó 

Bankon kívüli átutalások   

Devizaszámla terhére dev.utalás  0,22 % min 11,09 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Devizaszámla terhére SEPA dev.utalás 0,22 % min 11,09 EUR max 274 EUR + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Devizaszámla terhére dev.ut. 
konverziós 

0,27 % min 13,31 EUR + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Devizaszámla terhére SEPA dev.ut. 
konverziós 

0,27 % min 13,31 EUR + (0,3% max 6000 Ft**)1 

Devizaszámla terhére indított 
devizautalás elektronikus 

0,20% min 10,57 EUR max 264 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Devizaszámla terhére indított SEPA 
devizautalás elektronikus 

0,20% min 10,57 EUR max 264 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Devizaszámla terhére indított 
devizautalás elektronikus konverziós 

0,25% min 12,68 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Devizaszámla terhére indított SEPA 
devizautalás elektronikus konverziós 

0,25% min 12,68 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Devizaszámla javára dev.ut. 5,55 EUR 

Devizaszámla javára SEPA dev.ut. 5,55 EUR 

Devizaszámla javára dev.ut. konverziós 5,55 EUR 

Devizaszámla javára SEPA dev.ut. 
konverziós 

5,55 EUR 

Devizaszámla terhére beszedés, 
hatósági átutalás, átutalási végzés 

0,44% min 11,09 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)2 

Bankon belüli átvezetések   

Átvezetés saját devizaszámlákra Jutalékmentes 

Átvezetés saját devizaszámlák között 
konverziós 

0,11 % min 1,01 EUR max 274 EUR 

Átvezetés ügyfél saját Ft számlájára 0,11 % min 1,01 EUR max 274 EUR 

Átvezetés saját devizaszámlákra 
elektronikus 

Jutalékmentes 

Átvezetés saját devizaszámlák között 
konverziós elektronikus 

0,1% min 1,01 EUR max 264 EUR 

Átvezetés ügyfél saját Ft számlájára 
elektronikus 

0,1% min 1,01 EUR max 264 EUR 

Átvezetés más ügyfél devizaszámláira 0,14 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Átvezetés ügyfelek devizaszámlái 
között konverziós 

0,14 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Átvezetés más ügyfél forint számlájára 0,14 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Átvezetés ügyfelek devizaszámlái 
között elektronikus,  

0,12 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Átvezetés ügyfelek devizaszámlái 
között elektronikus, konverziós  

0,12 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Átvezetés más ügyfél forint számlájára 
elektronikus 

0,12 % min 2,22 EUR max 274 EUR+ (0,3% max 6000 Ft**)1 

Pénztári tranzakciók   

Befizetés devizaszámlára Jutalékmentes 

Kifizetés devizaszámláról valutában  0,33% + (0,6% **) 

Kifizetés devizaszámláról forintban  0,44% min 1,01 EUR + (0,6% **) 

** A tranzakciós illetékre vonatkozó hatályos jogszabály szerinti aktuális mérték 

A egyéb költségek, feltételek megegyeznek a Lakossági deviza számlavezetésnél meghirdetett díjakkal, 
feltételekkel. 
1) 20 000 Ft és az alatt a 0,3% max 6000 Ft jutalékrész nem kerül felszámításra   
2) 20 000 Ft és az alatt a 0,3% max 6000 Ft jutalékrész nem kerül felszámításra a hatósági átutalás és átutalási végzés esetén 


