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Hirdetmény 
 

KONDÍCIÓS LISTA 
Partner Mezzo számlacsomagra vonatkozóan egyházi tisztségviselők részére 

az egyházzal történt együttműködési megállapodás alapján 
 

Számlavezetési szolgáltatások 

Számlacsomag havi díja1 0 Ft2 

Havonta a fizetési számlára utalandó minimum összeg, 
jövedelem 

nincs meghatározva 

Havi számlakivonat 0 Ft 

Forint fizetési számla havi díja 0 Ft 

Pénzforgalmi szolgáltatások 

Bankon kívüli, belföldi forintátutalás 

Papír alapon beadott megbízás esetén 
0,183%, min. 215 Ft max. 5.978 Ft +  

(0,30% max. 6.000 Ft) 

KDB NetBank alkalmazása esetén, ha az azonnali 
belföldi forint átutalás feltételei nem teljesülnek 

0,183%, min. 155 Ft max. 5,978 Ft +  
(0,30% max. 6.000 Ft) 

KDB NetBank alkalmazása esetén, ha az azonnali 

belföldi forint átutalás feltételei teljesülnek 
Akciós díj: 0 Ft3 

Csoportos beszedési felhatalmazás teljesítése 0,30% max. 6.000 Ft 

Elektronikus szolgáltatások 

KDB NetBank éves díja (opcionális) 0 Ft 

KDB Kontakt éves díja 0 Ft 

VISA bankkártya szolgáltatások4, 5 

VISA Electron forint bankkártya6 kibocsátási díja 0 Ft 

VISA Classic forint bankkártya kibocsátás díja 0 Ft 

Nyitó egyenleg: VISA Electron5 forint bankkártya 0 Ft 

Nyitó egyenleg: VISA Classic forint bankkártya 0 Ft 

VISA Electron6 / VISA Classic bankkártya tranzakciós díjai: 

Készpénzfelvétel saját ATM-ből 102 Ft + 0,60%, 1.000.000 forintonként max. 6.102 Ft 

Készpénzfelvétel idegen ATM-ből 329 Ft + 0,60%, 1.000.000 forintonként max. 6.329 Ft 

VISA bankkártya szolgáltatások3, 7 

VISA Classic forint bankkártya kibocsátás díja 0 Ft 

Nyitó egyenleg: VISA Classic forint bankkártya 0 Ft 

VISA Classic bankkártya tranzakciós díjai: 

Készpénzfelvétel saját ATM-ből 102 Ft + 0,60%, 1.000.000 forintonként max. 6.102 Ft 

Készpénzfelvétel idegen ATM-ből 329 Ft + 0,60%, 1.000.000 forintonként max. 6.329 Ft 

 
Devizaváltási árfolyam: a konverziók egyedi árfolyamon történnek. 

 

Jelen termék értékesítését a Bank 2020.03.19-étől felfüggesztette. 

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret kondíciók8 

Éves kezelési költség 0 Ft 

Éves ügyleti kamat (rögzített) 16,50% 

Teljes hiteldíj mutató 18,07%9 
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A Partner Mezzo számlacsomag díjmentesen tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: 

• egy darab forint fizetési számla, 

• 1 db VISA Classic forint bankkártya kibocsátása, 

• KDB NetBank szolgáltatás, 

• KDB Kontakt (Call Center) szolgáltatás. 

 
A Partner Mezzo számlacsomagban kedvezményesen igényelhető az alábbi szolgáltatás: 

• fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret kedvezményes kamattal és kezelési költség nélkül vehető igénybe. 

 

A csomagban nem szereplő feltételeket, díjakat és jutalékokat a mindenkor hatályos „Kondíciós lista KDB Alap 
számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére” (a továbbiakban: Kondíciós lista) valamint a „Kondíciós lista 

magánszemélyek részére fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan” (a továbbiakban: Hitelkeret 
kondíciós lista) elnevezésű hirdetmények tartalmazzák.   

 

Jelen hirdetményben meghatározott díjak a 2016. augusztus 22-étől kötött számlacsomag-szerződések esetében a 
számlacsomag-szerződés hatályba lépésétől számított 1 évig 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 és a Hitelkeret 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 lakossági ügyfelek fizetési 

számláira, lekötött betéteire vonatkozó Betéti Hirdetmény, a Hitelkeret kondíciós lista, valamint a hatályos magyar 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

 
 

1 A számlacsomag díja minden hónap utolsó munkanapján esedékes. A számlahasználatot a Bank az adott hónapra 

vonatkozóan a hónap utolsó előtti munkanapján vizsgálja és a díjat aszerint számolja el és terheli. 
2 Érvényes az egyház és a KDB Bank Európa Zrt. között létrejött együttműködési megállapodás alapján. 
3 A tranzakció normál díja 0,183%, min. 155 Ft max. 5.978 Ft + (0,30% max. 6.000 Ft). Az akció visszavonásig 

érvényes. 
4 A csomagban egy darab forint bankkártya (VISA Classic) ingyenes kibocsátással igényelhető. 
5 A 2019. augusztus 21-e előtt megkötött Partner Mezzo számlacsomag-szerződések esetében. 
6 A termék értékesítését a Bank 2019.04.12-étől megszüntette. 
7 A 2019. augusztus 21. napjától kötött Partner Mezzo számlacsomag-szerződések esetében. 
8 A kedvezményes fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretet a munkahelyi próbaidő lejáratát követően lehet igényelni 

határozatlan idejű munkaszerződés esetén. A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozó, jelen kondíciós 
listában nem szereplő feltételeket a „Kondíciós Lista magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó 

hitelkeretre vonatkozóan” c. hirdetmény tartalmazza. 
9  A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével, 375.000 Ft kölcsönösszegre, 1 éves futamidőre történt, mely a feltételek változása esetén 

módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 
Példa: 

Hitelösszeg: 375.000 Ft 

Futamidő: 1 év 
Éves ügyleti kamat: 16,50% 

Fizetési-számlavezetés díja: 0 Ft 

Törlesztő-részlet: 
5.214 Ft/hó kamattörlesztés (amennyiben a teljes hitelösszeg folyamatosan 

kihasználásra kerül), tőketörlesztés a futamidő végén, egy összegben: 375.000 Ft 
Teljes hiteldíj: 437.563 Ft 

THM: 18,07% 

 


