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FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 
a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott  

Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban 
Hatályos: 2017. január 11-étől 

  
 

A KDB Bank Európa Zrt. (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet (továbbiakban: 
Kormányrendelet) alapján alapszintű pénzforgalmi szolgáltatásokat biztosító fizetési számlát (a 

továbbiakban: Alapszintű fizetési számla) nyit és vezet forintban, fogyasztók részére.  
 

 

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: 

 

 kizárólag forintban igényelhető forint fizetési műveletek teljesítése céljából, 

 csak egyetlen számlatulajdonosa lehet, 

 nem kapcsolódhat hozzá hitelkeret, 

 a tranzakciók száma nem korlátozható, kivéve a vonatkozó kondíciós listában (Kondíciós lista Alapszintű 

fizetési számlára vonatkozóan magánszemélyek részére a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján, 
a továbbiakban: Kondíciós Lista) a bankkártyás tranzakciókra meghatározott standard napi korlátot, 

 internet banki szolgáltatást és (a Bank által választott típusú) bankkártyát kötelező biztosítani 

 a vonatkozó keretszerződés megkötésének nem lehet feltétele más pénzügyi- vagy pénzügyi kiegészítő 

szolgáltatás igénybevétele, valamint nem köthető a Bankban történő tagsági részesedés szerzéséhez. 

 
 

2) Az Alapszintű fizetési számla az alábbi forint fizetési műveleteket teszi lehetővé: 

 

 számlanyitáshoz, számlafenntartáshoz és megszüntetéshez kapcsolódó minden művelet 

 forint befizetés az Alapszintű fizetési számlára a Bank bármelyik pénztárában 

 forint készpénz felvétel az Alapszintű fizetési számláról a Bank pénztárából, a Bank fiókhálózatában, valamint 

EGT államban elhelyezett ATM-ből az Alapszintű fizetési számlához kapcsolódó bankkártyával 

 az alábbi fizetési műveletek végrehajtása forintban EGT államokon belül papír alapon vagy elektronikus úton: 

– bankon belüli átutalás más ügyfél számlájára* (eseti és állandó megbízás) 
– határon átnyúló bankon belüli átutalás* (eseti) 

– bankon kívüli, belföldi átutalás (eseti és állandó) 
– forint átutalás külföldre (eseti) 

– beszedési megbízás teljesítése 

– bankkártyás vásárlás (POS terminálon vagy interneten keresztül) 
 

*A tranzakció csak HUF számlák között történhet. 
 

3) Az Alapszintű fizetési számlára jogosultak köre: 

 
Az Alapszintű fizetési számla igénybe vételére jogosult az a magyar állampolgár vagy EGT államban tartózkodásra 

jogosult természetes személy, aki: 
 nem rendelkezik Magyarországon bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett lakossági forint fizetési 

számlával vagy fizetési számla szerződését felmondta, és 

 nincs rendelkezési joga Magyarországon bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett lakossági forint 

fizetési számla felett,  
amelyet írásos nyilatkozatban erősít meg. 
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4) Az Alapszintű fizetési számla igénybevétele: 

 
A Bank és a fogyasztó között a Kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlára vonatkozóan 

határozatlan idejű keretszerződés (Szerződés a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű 
fizetési számlára vonatkozóan (a továbbiakban: Szerződés)) jön létre. Az Alapszintű fizetési számla a Bank bármely 

fiókjában igényelhető a kapcsolódó számlanyitási kérelem kitöltésével, a szükséges okmányok bemutatását, a 

kapcsolódó Nyilatkozat megtételét követően.  
A Bank a hiánytalan kérelem átvételétől számítva haladéktalanul, de legfeljebb 10 banki munkanapon belül dönt a 

jogosultságról vagy a kérelem elutasításáról, amelyről írásban díjmentesen értesíti a fogyasztót. 

 
 

5) Az Alapszintű fizetési számlához kapcsolódó díjak, költségek: 

 

Szolgáltatások Díjak 

HUF fizetési számla nyitása Díjmentes 

Az Alapszintű számla havi díja  
 

az esedékességet megelőző év 
utolsó napján érvényes 

legkisebb összegű havi bruttó 
minimálbér 1,5%-a, jelenleg 

1.665 Ft. 

VISA Electron bankkártya kibocsátási és éves díja Díjmentes 

KDB NetBank szolgáltatás Díjmentes 

4 db eseti forint átutalás bankon belül vagy bankon kívül és 

korlátlan darabszámú rendszeres átutalás teljesítése 

együttesen összesen 100.000 Ft-ig 

Díjmentes 

Forint befizetés az Alapszintű fizetési számlára a Bank bármely fiókjában 

pénztárban 

Díjmentes 

Magyarországon ATM-ből forint készpénzfelvétel legfeljebb két alkalommal 
együttesen összesen 150.000 Ft-ig vagy 

a Bank bármely fiókjában forint készpénzfelvétel egy alkalommal 50.000 Ft-ig 

Díjmentes 

Beszedés teljesítése Díjmentes 

Bankkártyás vásárlás Díjmentes 

Bankkártya pótlása Díjmentes 

Bankkártya letiltás 1.100 Ft 

Szerződésben rögzített kötelezettségek megszegése 
 

A megfizetett díjak és a KDB 
Alapszámla csomag kondíciós 

listája alapján a kötelezettség 
megszegése időpontjától 

számított díjkülönbözet + 5.800 
Ft szerződésszegési díj 

 

Díjmentes kategórián kívüli fizetési műveletek: 
1. Ha a tranzakció az összege és/vagy darabszáma alapján már nem tartozik a díjmentes kategóriába, úgy arra a 

Kondíciós listában meghatározott Standard díjak vonatkoznak.  

2. Ha egy tranzakció a darabszám alapján díjmentes lehetne, de az összege túllépi a díjmentesség határát, úgy 
a meghaladó részösszegre a standard díjat a következő módon kell felszámítani: 

• amennyiben a tranzakció díja fix díjként van meghatározva, a teljes fix díj terhelésre kerül,  
• amennyiben a tranzakció díja százalékos díjként van meghatározva, úgy a százalékos díj kerül terhelésre, 
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• amennyiben a tranzakció díja tartalmaz fix díjat és százalékos értéket is: a tényleges díj a fentiek alapján 

kerül terhelésre. 
 

A további kondíciókat a Kondíciós lista tartalmazza. 
 

6) Szerződésszegés esetei, az Alapszintű fizetési számla felmondása: 

 
Az Alapszintű számlára vonatkozó Szerződést a Bank abban az esetben azonnali hatállyal felmondhatja, ha: 

a) a fogyasztó az Alapszintű fizetési számlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen 
használta fel, 

b) a fogyasztó a Szerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan adatot közölt a Bankkal az Alapszintű 

számlára való jogosultság tekintetében 
 

Az Alapszintű számlára vonatkozó Szerződést a Bank abban az esetben rendes felmondással felmondhatja, ha: 
 

a) az Alapszintű számlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet, 
b) a fogyasztó már nem jogosult EGT államban való tartózkodásra, 

c) a fogyasztó a Keretszerződés megkötését követően más Magyarországon bejegyzett pénzforgalmi 

szolgáltatónál olyan forint fizetési számlát nyitott vagy rendelkezési joga keletkezett olyan forint fizetési 
számla felett, amely lehetővé teszi legalább az Alapszintű számla által biztosított szolgáltatások igénybe 

vételét, 
d) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat és a fogyasztó a tartozását a Bank felszólítására sem 

fizette meg. 

A jelen pontban felsorolt esetekben a fogyasztó szerződésszegést követ el, amely a Szerződés Bank általi felmondását 
vonja maga után.  

A Bank a Kormányrendelet alapján jogosult a szerződésszegésért a Kondíciós Listában meghatározott díjat 
felszámítani a fogyasztóval szemben. 

 

7) Szerződésmódosítás 

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben Alapszintű fizetési számlát szeretne igényelni a jelenleg 
Bankunknál vezetett forint fizetési számla helyett, a vonatkozó szerződése módosítható közös megegyezéssel, mely 

esetben nem kell felmondania a forint fizetési számla szerződését és így a bankszámlaszáma sem változik meg. 
Ugyanakkor, amennyiben jelenleg VISA CHIP Electron bankkártyától eltérő bankkártyával rendelkezik, akkor azt a 

bankkártyáját vissza kell adnia és a vonatkozó szerződését meg kell szüntetnie. Amennyiben más fogyasztó forint 

fizetési számlája felett rendelkezési jogosultsággal rendelkezik, akkor azt meg kell szüntetnie. Amennyiben forint 
fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződése van, az abból adódó tartozását rendeznie kell, és a hitelkeret 

szerződését meg kell szüntetnie. Amennyiben a számlája közös tulajdonban van, a másik számlatulajdonosnak meg 
kell szüntetni a számla feletti tulajdonosi jogait. 

 

Amennyiben Ön gondolkodik a számlacsomag-váltáson, kérjük, gondolja át, jelenleg milyen típusú tranzakciókat 
kezdeményez forint számlájáról. Az Alapszintű fizetési számla csak forintban kezdeményezett fizetési műveletekre 

biztosít lehetőséget, deviza műveletekre nincsen mód. 

 

Mellékletek: 

 
1. sz. melléklet: Összehasonlítást elősegítő táblázat a Bank által fogyasztók részére kínált, hasonló 

szolgáltatásokat biztosító Alapszintű fizetési számla, KDB ALAP számlacsomag és NET számlacsomag 
tekintetében 
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1. sz. melléklet: összehasonlítást segítő táblázat a Bank által kínált Alapszintű számla, KDB ALAP számlacsomag és NET számlacsomag tekintetében 

Kondíciók Alapszintű számla KDB ALAP számlacsomag NET számlacsomag 

Számlanyitás: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Számlavezetés havi díja: 1.665 Ft 259 Ft 540 Ft1 

Minimális nyitó egyenleg: 0 Ft 0 Ft 1.000 Ft 

Számlazárás: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Számlakivonat havi díja KDB NetBankon: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
 

Pénzforgalmi szolgáltatások: 
Feltételek teljesüléséhez 

kötött díj2 mértéke 
Standard díj mértéke Standard díj mértéke Standard díj mértéke 

Jóváírások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Bankon belüli forint átutalás (másik 

ügyfél számlájára) papír alapú megbízás 
esetén: 

0 Ft2 

0,15 %, min. 190 Ft max. 

5.000 Ft + (0,3%, max. 
6.000 Ft) 

0,15 %, min. 190 Ft max. 

5.000 Ft + (0,3%, max. 6.000 
Ft) 

0,15 %, min. 190 Ft max. 5.000 

Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft) 

Bankon belüli forint átutalás (másik 

ügyfél számlájára) KDB NetBankon 
megadott megbízás esetén: 

0 Ft2 
16 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

16 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

16 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

Bankon kívüli (belföldi) forint átutalás 

más banknál vezetett forint számlára 
papír alapú megbízás esetén: 

0 Ft2 

0,23% min. 250 Ft max. 

8.000 Ft + 
(0,3% max. 6.000 Ft) 

0,23% min. 250 Ft max. 8.000 

Ft + 
(0,3% max. 6.000 Ft) 

150 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

Bankon kívüli (belföldi) forint átutalás 

más banknál vezetett forint számlára 
KDB NetBankon megadott megbízás 

esetén: 

0 Ft2 

0,07% min. 68 Ft max. 1.040 

Ft + 
(0,3% max. 6.000 Ft) 

0,07% min. 68 Ft max. 1.040 

Ft + 
(0,3% max. 6.000 Ft) 

140 Ft + 
(0,3% max. 6.000 Ft) 

Bankon kívüli VIBER átutalás papír 
alapú megbízás esetén: 

0 Ft2 
0,5% min. 10.000 Ft max. 

100.000 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

0,5% min. 10.000 Ft max. 
100.000 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

0,5% min. 10.000 Ft max. 
100.000 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

Bankon kívüli VIBER átutalás KDB 
NetBankon megadott megbízás esetén: 

0 Ft2 

0,25% min. 10.000 Ft max. 

100.000 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

0,25% min. 10.000 Ft max. 

100.000 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

0,25% min. 10.000 Ft max. 

100.000 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

 
Kondíciók Alapszintű számla KDB ALAP számlacsomag NET számlacsomag 

Pénzforgalmi szolgáltatások: 
Feltételek teljesüléséhez 

kötött díj2 mértéke 
Standard díj Díj mértéke Díj mértéke 

Bankon kívüli forint átutalás EGT 
államokon belül papír alapú megbízás 

0 Ft2 
0,5% min. 10.000 Ft max. 

100.000 Ft + 
0,5% min. 10.000 Ft max. 

100.000 Ft + 
0,5% min. 10.000 Ft max. 

100.000 Ft + 
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esetén: (0,3% max. 6.000 Ft) (0,3% max. 6.000 Ft) (0,3% max. 6.000 Ft) 

Határon átnyúló bankon belüli forint 
átutalás papír alapú megbízás esetén: 

0 Ft2 
300 Ft + (0,30% max. 6.000 

Ft) 
300 Ft + (0,30% max. 6.000 

Ft) 
300 Ft + (0,30% max. 6.000 Ft) 

Határon átnyúló bankon belüli forint 

átutalás KDB NetBankon megadott 
megbízás esetén: 

0 Ft2 
80 Ft + (0,30% max. 6.000 

Ft) 
80 Ft + (0,30% max. 6.000 Ft) 80 Ft + (0,30% max. 6.000 Ft) 

Csoportos beszedési felhatalmazás 

alapján díjfizetés teljesítése papír alapú és 
KDB NetBankon megadott megbízás 

esetén: 

0 Ft 
42 Ft/db + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 
0,3% max. 6.000 Ft 

Rendszeres átutalás teljesítése papír 

alapú megbízás esetén: 
0 Ft2 

0,18% min. 50 Ft max. 
10.000 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

0,18% min. 50 Ft max. 10.000 
Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

0,18% min. 50 Ft max. 10.000 
Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

Rendszeres átutalás teljesítése KDB 
NetBankon megadott megbízás esetén: 

0 Ft2 
50 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 
50 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 
50 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 

Konverzió nem elérhető szolgáltatás 0 Ft 0 Ft 

Forint befizetés számlára pénztárban: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Forint kifizetés számláról pénztárból: 0 Ft3 0,16% + 0,6% 0,16% + 0,6% 0,25% + 0,60% 

 

Elektronikus szolgáltatások: 
Feltételek teljesüléséhez 

kötött díj2 mértéke 
Standard díj mértéke Díj mértéke Díj mértéke 

KDB NetBank szolgáltatás: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

KDB Kontakt (Call Center) szolgáltatás: nem elérhető szolgáltatás 0 Ft 0 Ft 

KDB Mobil Kontakt – bankkártya SMS 

szolgáltatás 
0 Ft 0 Ft 0 Ft 

KDB Mobil Kontakt – teljes SMS szolgáltatás nem elérhető szolgáltatás 0 Ft 0 Ft 

KDB Mobil Kontakt – mini SMS szolgáltatás nem elérhető szolgáltatás 0 Ft 0 Ft 

VISA CHIP Classic bankkártya (HUF, EUR, 

USD) kibocsátási díja 
nem elérhető szolgáltatás 4.200 Ft 0 Ft 

VISA CHIP Gold bankkártya (HUF, EUR, 

USD) kibocsátási díja 
nem elérhető szolgáltatás 12.500 Ft 12.500 Ft 

VISA CHIP Elektron bankkártya 
kibocsátási díja: 

0 Ft 2.500 Ft 0 Ft 

VISA CHIP Classic bankkártya (HUF, EUR, 

USD) éves díja 
nem elérhető szolgáltatás 4.200 Ft 0 Ft 

VISA CHIP Gold bankkártya (HUF, EUR, nem elérhető szolgáltatás 12.500 Ft 12.500 Ft 

mailto:info@kdbbank.eu
http://www.kdbbank.eu/


 
 

KDB Bank Európa Zrt. 
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Kontakt Center: 06 40 532 532 
e-mail: info@kdbbank.eu  web: www.kdbbank.eu 

 
  6 
 

USD) éves díja 

VISA CHIP Elektron bankkártya éves 
díja a kibocsátás második évétől: 

0 Ft 2.500 Ft 2.500 Ft 

VISA CHIP Elektron bankkártya pótlása: 0 Ft 2.500 Ft 2.500 Ft 

Vásárlás bankkártyával forintban: 0 Ft 
0 Ft + 0,3% max. 800 Ft/év 0 Ft + 0,3% max. 800 Ft/év 

Vásárlás bankkártyával devizában: nem elérhető szolgáltatás 

Készpénzfelvétel saját ATM-ből: 0 Ft4 100 Ft + 0,6% 100 Ft + 0,6% 0,60% 

Készpénzfelvétel más belföldi bank ATM-
jéből forintban: 

0 Ft4 250 Ft + 0,2% + 0,6% 250 Ft + 0,2% + 0,6% 

havonta egy alkalommal 

bármely belföldi ATM-ből: 
0,60% 

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret: nem elérhető szolgáltatás igényelhető5 igényelhető5 

 

Az Alapszintű fizetési számla esetén a fenti táblázatban nem részletezett kondíciókat a Kondíciós lista tartalmazza. 
 

                                                           
1 Minimum 80.000 Ft – legfeljebb két tételben érkező – havi jóváírás és legalább két teljesült csoportos beszedési felhatalmazás esetén a NET számlacsomag havi díja 0 Ft. 
2 A fogyasztó által, az adott naptári hónapban papír alapon vagy KDB NetBankon keresztül megadott 4 darab eseti forint átutalási megbízás (bankon belüli, bankon kívüli, határon átnyúló bankon 
belüli átutalás) díjmentes abban az esetben, ha az ily módon megadott megbízások együttes összege nem haladja meg a 100.000 Ft-ot az adott hónapban teljesített rendszeres átutalások 
összegével együttesen. A díjmentesen igénybe vehető tranzakciók felhasználását követően teljesített tranzakciókra a Standard díjak vonatkoznak. 
3 Havonta bankfiók pénztárából történő első forint készpénzfelvétel legfeljebb 50.000 forintig díjmentes, amennyiben az adott hónapban a számláról a pénztári készpénzfelvételt megelőzően nem 
történt ATM-ben végrehajtott forint készpénzfelvétel. A díjmentes pénztári készpénzfelvétel felhasználását követően a következő hónap első napjáig minden további pénztári készpénzfelvétel 

díjköteles, melyre a Standard díj vonatkozik. ATM–ben végrehajtott készpénzfelvétel esetén nem a terhelés, hanem az engedélyezés időpontja az irányadó. 
4 Magyarországi ATM-ből történő havi első kettő forint készpénzfelvétel együttesen legfeljebb 150.000 forintig díjmentes, amennyiben az adott hónapban a számláról az ATM felvételeket 
megelőzően nem történt pénztári forint készpénzfelvétel. A díjmentes ATM készpénzfelvétel felhasználását követően a következő hónap első napjáig minden további pénztári és ATM-ben 
végrehajtott készpénzfelvétel díjköteles, melyre a Standard díjak vonatkoznak. ATM–ben végrehajtott készpénzfelvétel esetén nem a terhelés, hanem az engedélyezés időpontja az irányadó. 
5 A vonatkozó feltételeket, díjakat és költségeket az érvényes „Kondíciós Lista Magánszemélyek részére fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan” elnevezésű hirdetmény 
tartalmazza. 
 

 

 
 

 

A jelen tájékoztató egy példányát a mai nappal átvettem. Név:  

 

Kelt: 

   

Aláírás: 
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