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Vállalkozói számlacsomagokra vonatkozó hirdetmény 

Electronic 5 PLUS vállalkozói számlacsomag 

                                     

Számlacsomag havi díja 5.555 Ft 

A pénzforgalmi számla nyitóegyenlege 0 Ft 

Bankon kívüli, belföldi forint átutalás  
Papír alapon beadott megbízás esetén 

0,55 %, minimum 555 Ft +  
(0,3%, maximum 6.000 Ft) 

Bankon kívüli, belföldi forint átutalás  
KDB NetBank alkalmazása esetén 

0,05 % minimum 55 Ft, maximum 5.555 Ft +  
(0,3%, maximum 6.000 Ft) 

VISA CHIP Business bankkártya kibocsátási díja 0 Ft 

VISA CHIP Business bankkártya éves díja a 
kibocsátás második évétől 

0 Ft/év 

VISA CHIP Business bankkártya minimum nyitó 
egyenlege 

0 Ft 

 
Az Electronic 5 PLUS vállalkozói számlacsomag díjmentesen tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: 
 

 egy forint pénzforgalmi számla  

 1 db forint VISA CHIP Business bankkártya 

 KDB NetBank szolgáltatás 

 Bankkártya SMS szolgáltatás  

 KDB Kontakt (Call Center) szolgáltatás 
 

 
A csomaghoz tartozó pénzforgalmi számla látraszóló kamata megegyezik a vállalati ügyfelek fizetési 
számláira, lekötött betéteire vonatkozó betéti hirdetményben (a továbbiakban: Betéti hirdetmény) a forint 
fizetési számlára meghirdetett látraszóló kamattal.    
 
Az Electronic 5 PLUS vállalkozói számlacsomagot igénybevevő Számlatulajdonos áttérhet másik 
vállalkozói számlacsomagra vagy a Kondíciós Lista KDB Alap Számlacsomagra Vonatkozóan Vállalatok 
és Egyéb Szervezetek Részére c. hirdetmény (a továbbiakban: Kondíciós lista) szerinti forint fizetési 
számlára. Az áttérés során a Bank egyszeri díjat számít fel, melynek összege megegyezik a Kondíciós 
lista szerinti forint fizetési számlavezetési díj összegével. Ugyanez a díj kerül felszámításra egy másik 
vállalkozói számlacsomagról vagy az általános vállalati számlavezetésről az Electronic 5 PLUS 
vállalkozói számlacsomagra való áttérés esetén. 
 
 
A csomagban nem szereplő díjak és jutalékok a mindenkor hatályos Kondíciós lista szerint kerülnek 
felszámításra.   
 
 
Jelen hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a KDB Bank Európa Zrt. Általános Üzleti Feltételei; 
a KDB Bank Európa Zrt. Pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata; 
a Kondíciós lista; a Betéti hirdetmény; 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 valamint a hatályos 
magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 


