
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

HIRDETMÉNY 

2/2019. 

 
Magánszemélyeknek szóló kivonata 

 
 
 
 
 
 
 

Érvényes: 2019. január 15-től 



  Hirdetmény 

2/2019.                                                                                                               Érvényes: 2019. január 15-től 2 

LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) TERMÉKCSOMAGOK 
Érvényes 2016. március 10-től 

 
 
 

Ön az igényeinek leginkább megfelelő termékcsomagot választhatja. A 
termékcsomagok igénybevételével a számlavezetésen kívül számos más terméket 
is könnyen és gyorsan igénybe vehet. Termékcsomag választása esetén a csomag 
egyes elemeit kedvezőbb feltételekkel kínáljuk, mint a termékeket külön-külön. 
 
 

„TRADÍCIÓ” termékcsomag – hagyományos banki ügyintézést kedvelőknek 
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 Bankkártya 
 Folyószámlahitel (min. 100.000 Ft) 
Kondíciók: 
Szolgáltatói díjterhelések 50 Ft/tétel* 
Maestro bankkártya éves díja ingyenes 
Maestro bankkártyához társkártya 50%-os kedvezmény 
Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat, felülvizsgálati díjat és szerződéskötési 
díjat nem számítunk fel. 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor, munkabér vagy 
nyugdíj átutalás jóváírásakor és 2 db közüzemi vagy tartós megbízás megléte esetén 
érvényes. 
*2013.01.01. előtt kötött, élő fizetési számla Tradíció számlacsomagra vonatkozó keretszerződéssel 
rendelkező számlák esetében ingyenes. 

 
„VITALITÁS” termékcsomag – elektronikus banki ügyintézést előtérbe helyezőknek 
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 NetB@nk 
 Bankkártya 
  
Kondíciók: 
Maestro bankkártya éves díja ingyenes 
Maestro bankkártyához társkártya 50%-os kedvezmény 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor, munkabér vagy 
nyugdíj átutalás jóváírásakor érvényesek. 
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„ŐSZIDŐ” termékcsomag – nyugdíjas ügyfeleinknek 
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 Mobil takarékszámla (min. 1.000 Ft) 
 Megújuló folyószámlahitel (min. 

50.000 Ft) 
Kondíciók: 
Számlavezetési díj 1 Ft/minden megkezdett hónap 
Havi zárlati díj ingyenes 
Bankpénztári felvétel 300 Ft/tétel 
Megújuló Lakossági Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat, felülvizsgálati díjat, 
szerződéskötési díjat nem számítunk fel. 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és nyugdíj 
átutalás jóváírása esetén érvényes. 
 
„SULI-MIX” termékcsomag – 14-18 év közötti, belföldi középiskolai diákoknak  
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 NetB@nk 
 Maestro Ifjúsági bankkártya 
Kondíciók: 
Maestro Ifjúsági bankkártya éves díja ingyenes 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak a törvényes képviselő hozzájárulásakor érvényesek. 
 
„STUDI-MIX” termékcsomag – 18-26 év közötti diákoknak, főiskolai, egyetemi 
hallgatóknak  
 
Kötelező termékek: Lakossági bankszámla 
 NetB@nk 
 Maestro Ifjúsági bankkártya 
Kondíciók: 
Maestro Ifjúsági bankkártya éves díja ingyenes 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak a hallgatói jogviszony igazolásakor érvényesek. 

 
 

 
 
 
  

 


