
 

 

Kisvállalkozói számlacsomagokra vonatkozó hirdetmény 

Micro 4 PLUS vállalkozói számlacsomag 

                      Érvényes: 2014. március 21-től  

Csomag havi díja 444 Ft 

Bankon kívüli, belföldi forint átutalás  
Papíralapú átutalások esetén 

0,44 %, minimum 444 Ft +  
(0,3%, maximum 6.000 Ft) 

KDB NetBank-on keresztül indított Bankon 
kívüli, belföldi forint átutalás  

0,44 %, minimum 244 Ft +  
(0,3%, maximum 6.000 Ft) 

VISA CHIP Business kártya* 4.444 Ft/év 

*  A Micro 4 PLUS vállalkozói csomag részeként választható szolgáltatás 
 

A Micro 4 PLUS vállalkozói számlacsomag díjmentesen tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: 
 

 egy HUF pénzforgalmi számla  

 KDB NetBank szolgáltatás 

 KDB Kontakt (Call Center) szolgáltatás 
 
A Micro 4 PLUS vállalkozói számlacsomag választható módon, kedvezményes áron tartalmazza az 
alábbi szolgáltatást: 
 

 1 db VISA CHIP Business üzleti kártya 
 
A csomaghoz tartozó pénzforgalmi számla látraszóló kamata: a vonatkozó betéti hirdetmény („Betéti 
hirdetmény vállalati ügyfelek fizetési számláira, lekötött betéteire vonatkozóan”) szerinti látraszóló kamat.  
 
A fizetési számláról, amelyhez a Micro 4 PLUS vállalkozói számlacsomagot igényelték legalább három, 
meghatározott típusú tranzakciónak kell teljesülnie1 - a Bankon belüli átvezetéseket kivéve - mindegyik 
teljes naptári hónapban. 
A Micro 4 PLUS vállalkozói számlacsomagot igénybevevő Számlatulajdonos áttérhet másik 
Kisvállalkozói számlacsomagra vagy az általános vállalati számla vezetésére. Az áttérés során a Bank 
egyszeri díjat számít fel, melynek összege megegyezik az általános kondíciókat tartalmazó kondíciós 
listában („Kondíciós Lista KDB Alap Számlacsomagra Vonatkozóan Vállalatok és Egyéb Szervezetek 
Részére”) meghatározott mindenkori havi fizetési számlavezetési díj összegével. Ugyanez a díj kerül 
felszámításra egy másik Kisvállalkozói számlacsomagról vagy az általános vállalati számlavezetésről a 
Micro 4 PLUS vállalkozói számlacsomagra való áttérés esetén.  
 
A csomagban nem szereplő díjak és jutalékok az érvényben lévő „Kondíciós Lista KDB Alap 
Számlacsomagra Vonatkozóan Vállalatok és Egyéb Szervezetek Részére” hirdetmény szerint kerülnek 
felszámításra.   
 
Jelen hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori Általános Üzleti Feltételek, Kondíciós 
Lista KDB Alap Számlacsomagra Vonatkozóan Vállalatok és Egyéb Szervezetek Részére, Betéti 
hirdetmény vállalati ügyfelek fizetési számláira, lekötött betéteire vonatkozóan, Fizetési számlákról, a 
Pénzforgalmi Szolgáltatásokról és a Betétekről szóló Üzletszabályzat, VISA CHIP betéti bankkártyákra 
vonatkozó üzletszabályzat, Telefonos és Elektronikus Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat 
előírásai valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

                                                           
1
 A feltétel szerint meghatározott tranzakciónak minősül a Számlatulajdonos által, a számlacsomag részét képező pénzforgalmi bankszámláról 

kezdeményezett belföldi forint átutalási megbízás (a Bankon belüli átvezetéseket kivéve) vagy pénztári készpénzfelvétel. Amennyiben bármelyik 
teljes naptári hónapban a három meghatározott típusú tranzakció nem teljesül, úgy az adott hónapra a Bank számlavezetési díjat számít fel, 
melynek összege megegyezik a Kondíciós Lista KDB Alap Számlacsomagra Vonatkozóan Vállalatok és Egyéb Szervezetek Részére c. 
hirdetményben meghatározott mindenkori havi forint számlavezetési díjjal.  
A számlavezetési díj a havi három, meghatározott típusú tranzakció teljesítési feltételének meg nem felelő hónap utolsó banki munkanapján 
kerül felszámításra. 


