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KONDÍCIÓS LISTA 
Cross-Border számlacsomagra vonatkozóan 

vállalatok és egyéb szervezetek részére 
 

Számlacsomag havi díja  
– havi számlakivonat postázással1 

5.590 Ft 

Számlacsomag havi díja 
– KDB NetBankon letölthető e-kivonattal2 

4.990 Ft 

Pénzforgalmi szolgáltatások 

HUF átutalás Magyarországra 
KDB NetBank alkalmazása esetén 

0,09%, min. 175 Ft  
max. 5.500 Ft 

Elektronikus úton benyújtott csoportos átutalás3  
a KDB Bank Európa Zrt. által vezetett számlára 

20 Ft 

Elektronikus úton benyújtott csoportos átutalás3  
más magyarországi bank által vezetett számlára 

0,06%, min. 75 Ft 

EGT térségen belüli EUR átutalás4 
KDB NetBank alkalmazása esetén 

1 EUR 

Egyéb deviza átutalás, illetve EGT térségen kívüli EUR átutalás 
KDB NetBank alkalmazása esetén 

0,13%, min. 10 EUR  
max. 80 EUR 

VISA CHIP Business Kártya 

VISA CHIP Business kártya kibocsátási díja 20 EUR 

VISA CHIP Business kártya éves díja a kibocsátás második évétől 20 EUR 
1 E csomag havidíj alkalmazása esetén nem kerülnek külön felszámításra a Kondíciós Lista vállalatok 
és egyéb szervezetek részére elnevezésű hirdetményben (a továbbiakban: Kondíciós Lista) 
meghirdetett havi számlakivonat készítése és postázása belföldre, illetve havi számlakivonat 
készítése és postázása külföldre díjtételek. 
2 E csomag havidíj alkalmazásának feltétele, hogy a Bank a számlakivonatot csak elektronikus úton 
(KDB NetBankon keresztül) bocsátja rendelkezésre. 
3 A szolgáltatás igénybe vételének feltétele a csoportos átutalási megbízás benyújtásának és 
teljesítésének tárgyában megkötött, érvényes kiegészítő fizetésiszámla szerződés. A csoportos 
átutalási megbízás csak teljes fedezet esetén teljesül. 
4 Az EGT országok listáját a vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza. Az EGT tagállamaiba és Svájcba 
indított EUR átutalások a kedvezményezett bankjának helyes BIC-SWIFT kódjának, a 
kedvezményezett számlájának helyes IBAN alakjának megadásával SHA fizetési feltételek mellett (ide 
tartoznak a belföldi EUR átutalások is). Amennyiben a költségviselés módja OUR, az átutalási 
megbízásra az „Egyéb deviza átutalás, illetve EGT térségen kívüli EUR átutalás” címszó alatt 
meghatározott díj vonatkozik. 

 
A Cross-Border számlacsomag díjmentesen tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: 

 egy HUF, illetve egy tetszőlegesen választható EUR vagy USD pénzforgalmi számla vezetése, 

 KDB NetBank szolgáltatás, 

 KDB Kontakt (Call Center) szolgáltatás, 

 biztonsági bankkártya SMS szolgáltatás VISA CHIP Business bankkártya igénylése esetén. 
A Cross-Border számlacsomagban kedvezményes áron igényelhető az alábbi szolgáltatás: 

 1 db VISA CHIP Business bankkártya (választható, hogy a kártya mely fentebb felsorolt HUF 
vagy EUR pénzforgalmi számlához kapcsolódjon) 
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Jelen hirdetményben nem szereplő feltételeket, díjakat és jutalékokat a mindenkor érvényes 
Kondíciós Lista tartalmazza. 
 
Jelen hirdetményben meghatározott díjak a számlacsomag-szerződés hatályba lépésétől számított 1 
évig ideig érvényesek, amely a határozott idő lejáratát követően – a Bank ellenkező tartalmú írásbeli 
értesítése hiányában – automatikusan további 1 évvel, de legfeljebb 2 egymást követő alkalommal 
meghosszabbodik. Amennyiben a számlacsomag nem kerül meghosszabbításra, úgy a Bank 
értesítésében szereplő időponttól kezdődően a jelen hirdetményben szereplő számlacsomag 
kondíciók helyett a mindenkor érvényes Kondíciós Listában foglaltak az irányadók. 
 
Jelen hirdetményben nem szabályozott kérdésekben az Általános Üzleti Feltételek, a Bank Pénzügyi- 
és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata, a fizetési számlákról, a 
pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről szóló Üzletszabályzat, a VISA CHIP betéti 
bankkártyákra vonatkozó Üzletszabályzat, a Telefonos és Elektronikus Banki Szolgáltatásokra 
vonatkozó Üzletszabályzat, a Kondíciós Lista, a vállalati ügyfelek fizetési számláira, lekötött betéteire 
vonatkozó Betéti Hirdetmény, valamint a hatályos szlovák jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 


