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Érvényes: 2016. május 19-étől 

Közzététel napja: 2016. május 18. 

Kondíciós lista  
pénzfedezetes garanciaügyletekre vonatkozóan 

mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéb szervezetek részére 
 

Érvényes: 2016. május 19-étől megkötött garanciamegbízásokra, visszavonásig 
 
 

I. Kibocsátható garanciák szerinti garanciavállalás főbb jellemzői 

Garancia pénzneme HUF, EUR, USD
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Garancia futamideje legfeljebb 5 év 

Garancia típusa fizetési-, teljesítési-, előleg visszafizetési-, foglaló visszafizetési-, ajánlati 
(tender)-, szavatossági-, jótállási-, jóteljesítési-, vám-, jövedéki- és 
viszontgarancia 

A Garancia biztosítéka 

A Garancia biztosítéka A Garancia biztosítéka a Banknál elhelyezett óvadékul adott fizetésiszámla-
követelés, mely a Garancia kibocsátásának időpontja előtt óvadéki számlán 
kerül elhelyezésre és zárolásra. Az óvadékot a Bank a Biztosítékot nyújtó 
(ügyfél/más harmadik személy) szabad rendelkezése alól kikerült szerződési 
biztosítékként kezeli. 

A pénzfedezet pénzneme HUF, EUR, USD 

A pénzfedezet elhelyezésének 
feltétele 

1. Egyedi óvadéki szerződés vagy óvadéki keretszerződés megkötése a 
Bankkal, 

2. Óvadéki számla megnyitása a Banknál az elhelyezendő pénzfedezet 
pénznemében
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Biztosítékot nyújtó személy A Biztosítékot nyújtó lehet a Garancia kibocsátására megbízást adó Ügyfél 
vagy más harmadik személy (pl.: vállalkozás vagy természetes személy). 

Az Óvadékul elhelyezett pénz 
fedezet kamatozása 

Az Óvadék összegére vonatkozóan a Bank a Biztosítékot nyújtó személytől 
függően a mindenkor hatályos betéti hirdetményben meghirdetett 
standard látra szóló  betéti kamatot fizet.
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II. Garancia – nem garanciakeret alapján 
kibocsátott garancia
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díj 
5
 esedékesség 

Bírálati díj 0 Ft   

Garancia kibocsátási díj, amennyiben az a 
Garancia teljes futamidejére egyösszegben 
megfizetésre kerül 

kibocsátásonként a garanciavállalás 
összegének 1,10%-a, de min. 20.000 Ft 

/megkezdett évenként 

kibocsátáskor 

Garancia összegének emelési díja, 
amennyiben az a Garancia hátralévő 
futamidejére egyösszegben megfizetésre 
kerül 

összegemelésenként a garanciavállalás 
összegemelésének 1,10%-a, de min. 

20.000 Ft /megkezdett évenként  

módosítás 
kibocsátásakor 

Garancia lejárat meghosszabbításának díja, 
amennyiben az a Garancia hátralévő 
futamidejére egyösszegben megfizetésre 
kerül  

hosszabbításonként a garanciavállalás 
összegnek 1,10%-a, de min. 20.000 Ft 

/meghosszabbított és megkezdett 
évenként  

módosítás 
kibocsátásakor 

Garancia kibocsátási díj, amennyiben az a 
kibocsátáskor, majd ezt követően évente 
ismétlődően kerül megfizetésre  

kibocsátásonként a garanciavállalás 
összegének 1,20%, de min. 20.000 Ft 

/megkezdett évenként 

kibocsátáskor 

Garancia összegének emelési díja, 
amennyiben az a Garancia hátralévő 
futamidejére kibocsátáskor, majd ezt 
követően évente ismétlődően kerül 
megfizetésre  

összegemelésenként a garanciavállalás 
összegemelésének 1,20%, de min. 
20.000 Ft /megkezdett évenként 

módosítás 
kibocsátásakor 

Garancia lejárat meghosszabbításának díja, 
amennyiben az a Garancia hátralévő 
futamidejére kibocsátáskor, majd ezt 

hosszabbításonként a garanciavállalás 
összegnek 1,20%, de min. 20.000 Ft 
/meghosszabbított és megkezdett 

módosítás 
kibocsátásakor 
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követően évente ismétlődően kerül 
megfizetésre 

évenként 

 

III. Garanciakeret és keret terhére 
kibocsátott garancia
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díj 
5
 esedékesség 

Bírálati díj 0 Ft  

Garanciakeret szerződéskötési díj A garanciakeret összegének 1,20%-a, de 
min. 80.000 Ft /szerződéskötésenként 

szerződéskötéskor 

Garancia kibocsátási díj, amennyiben az a 
Garancia teljes futamidejére egyösszegben 
megfizetésre kerül 

kibocsátásonként a garanciavállalás 
összegének 0,20%-a, de min. 20.000 Ft 

/megkezdett évenként 

kibocsátáskor 

Garancia összegének emelési díja, 
amennyiben az a Garancia hátralévő 
futamidejére egyösszegben megfizetésre 
kerül  

összegemelésenként a garanciavállalás 
összegemelésének 0,20%-a, de min. 

20.000 Ft /megkezdett évenként  

módosítás 
kibocsátásakor 

Garancia lejárat meghosszabbításának díja, 
amennyiben az a Garancia hátralévő 
futamidejére egyösszegben megfizetésre 
kerül  

hosszabbításonként a garanciavállalás 
összegnek 0,20%-a, de min. 20.000 Ft 

/meghosszabbított és megkezdett 
évenként  

módosítás 
kibocsátásakor 

Garancia kibocsátási díj, amennyiben az a 
kibocsátáskor, majd ezt követően évente 
ismétlődően kerül megfizetésre  

kibocsátásonként a garanciavállalás 
összegének 0,30%-a, de min. 20.000 Ft 

/megkezdett évenként 

kibocsátáskor 

Garancia összegének emelési díja 
amennyiben az a Garancia hátralévő 
futamidejére kibocsátáskor, majd ezt 
követően évente ismétlődően kerül 
megfizetésre  

összegemelésenként a garanciavállalás 
összegemelésének 0,30%-a, de min. 

20.000 Ft /megkezdett évenként 

módosítás 
kibocsátásakor 

Garancia lejárat meghosszabbításának díja, 
amennyiben az a Garancia hátralévő 
futamidejére kibocsátáskor, majd ezt 
követően évente ismétlődően kerül 
megfizetésre 

hosszabbításonként a garanciavállalás 
összegnek 0,30%-a, de min. 20.000 Ft 

/meghosszabbított és megkezdett 
évenként 

módosítás 
kibocsátásakor 

Ügyfél által kért egyedi szövegezésű 
garancianyilatkozat-minta 
rendszeresítésének vagy már így 
rendszeresített minta Ügyfél által 
kezdeményezett módosításának feltételéül 
szolgáló bevizsgálás díja
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30.000 Ft /bevizsgálásonként A bevizsgálni kért 
nyilatkozatminta 

Bank által történő 
átvételekor 

 

IV. Egyéb díjak – valamennyi már 
kibocsátott Garanciára vonatkozóan
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díj 
5
 esedékesség 

A Bank által kibocsátott Garanciából történő 
kifizetés esetére szóló Igénybejelentés 
(lehívás) Bank által történő kezelésének 
egyszeri díja (a díj a Banki kifizetés 
megtagadása esetén is esedékes) 

az Igénybejelentés összegének 0,2%-a, 
de min. 20.000 Ft, de max. 100.000 Ft  

/Igénybejelentésenként 
+  

az Igénybejelentés összegének 0,3%-a, 
de max. 6.000 Ft /Igénybejelentésenként 

Igénybejelentéskor 

Garancia módosítás díja (kivéve 
összegemelésre és lejárat hosszabbításra 
vonatkozóan)
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20.000 Ft /módosításonként módosítás 
kibocsátásakor 

Speciális szövegezés felára, amely fentiekben 
meghatározott Garancia kibocsátás díján felül 
fizetendő
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30.000 Ft /kibocsátásonként kibocsátáskor 

Angolul vagy két nyelven (magyarul/angolul) 
kibocsátandó Garancia kibocsátás díj felár, 
amely a fentiekben meghatározott Garancia 

15.000 Ft /kibocsátásonként kibocsátáskor 
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kibocsátás díján felül fizetendő 

Papír alapon kibocsátott Garancia pótlásának 
díja 

15.000 Ft /pótlásonként kibocsátáskor 

SWIFT felár, amely a fentiekben 
meghatározott Garancia kibocsátás díján felül 
fizetendő
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3.000 Ft /kibocsátásonként kibocsátáskor 

Garancia törlési díja
10

 5.000 Ft /törlésenként törléskor 

 
1
 Amennyiben garanciakeret terhére történik a kibocsátás, a garancia pénznemének meg kell egyeznie a 

garanciakeret pénznemével. 
2
 A kamatozást kivéve az óvadéki számlaszerződésre vonatkozó feltételek, kondíciók, díjak és költségek 

megegyeznek az adott óvadéki számlaszerződésre vonatkozó kondíciós listában foglaltakkal: „Kondíciós lista 
KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan vállalatok és egyéb szervezetek részére” – vállalkozás Biztosítékot 
nyújtó esetén; illetve „Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére” – 
természetes személy Biztosítékot nyújtó esetén. 
3
 A kamatot a Bank minden naptári negyedév utolsó Banki munkanapján, napzáráskor írja jóvá, amely az 

óvadéki számla egyenlegét növeli. 
4
 Amennyiben a megállapított díjtétel, illetve a díjfizetésre használt számla pénzneme eltér egymástól, a 

díjfizetés során a Bank a konverziót az átváltás időpontjában érvényes azonnali (T napos) árfolyamon számolja 
el. Amennyiben a megállapított százalékos díjtétel, illetve a minimum tétel díj pénzneme eltér egymástól, a 
díjfizetés során a Bank a konverziót a díj esedékesség időpontjában érvényes a Bank által jegyezett azonnali (T 
napos) árfolyamon váltja át. 
5
 A százalékos jutalék rész garanciánként, a vonatkozó garancia pénznemében esedékes. 

6
 A bevizsgálási díj megfizetése nem kötelezi a Bankot arra, hogy az adott egyedi szövegezést el is kell fogadnia. 

Amennyiben a tervezetet a Bank elfogadja, az Ügyfél Garancia mintáját a Bank saját standard szövegezésű 
garanciamintáival (Sztenderd Garancianyilatkozat) együtt kezeli a garanciakeret-szerződésben rögzített 
szabályok szerint. 
7
 Amennyiben több típusú módosítás szükséges, úgy a Bank valamennyi módosítási díjtétel jogosult 

felszámítani. 
8
 A Bank mintájától eltérő szövegezéssel kibocsátandó Garancia kibocsátási díj felára. 

9
 SWIFT-en keresztül történő Garancia kibocsátás felára. 

10
 Amennyiben a Garancia lejáratát megelőzően i) a Kedvezményezett Garanciából eredő jogairól írásban 

lemond vagy ii) ha a Garancia eredeti példánya az Igénybejelentés szándéka nélkül Bank birtokába visszakerül 
és a Bank birtokába történő visszakerülés a Garancia megszűnését eredményezi a Garancia szövegezése szerint. 

 

 

 
 

Fiókjaink: 
 

KDB Bank Központi fiók 
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 
Telefon: (1) 374-9700    Fax: (1) 328-5454 

 

Bartók Béla úti fiók 
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Telefon: (1) 464-7900    Fax: (1) 328-5426 
 

Váci utcai fiók 
1052 Budapest, Piarista köz 1. 

Telefon: (1) 374-9469   Fax: (1) 328-5422 
 

Kőbányai fiók 
1101 Budapest, Kőbányai út 49. 

Telefon: (1) 323-3558    Fax: (1) 328-5428 

Nyitva tartás: 
Hétfő - csütörtök: 8.30 – 16.30 

Péntek: 8.30 – 15.30 
 

KDB Kontakt (Call Center): 06 (40) 532-532 
Külföldről is hívható szám: +36 (1) 473-4440 

 
Email: info@kdbbank.eu 

www.kdbbank.eu 
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