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Hirdetmény 

KONDÍCIÓS LISTA 
Vagyoni biztosíték1 letéti számlára vonatkozóan, 

 
A kondíciós lista a 2016.04.18 után megkötött Vagyoni biztosíték letéti számla-

szerződésekre vonatkozó feltételeket tartalmazza  
 
 
 

Számlavezetési szolgáltatások Esedékesség 

Vagyoni biztosíték letéti számla 

nyitása, vezetése2 és zárása 
0 Ft  

Számla devizaneme HUF  

Szerződéskötési díj 
Az elhelyezett letéti összeg 

1%-a, de minimum 20.000 Ft 
Szerződéskötéskor 

Letétkezelési díj 0 Ft  

Kivonat / Számlamozgás3  

Napi számlakivonat bankfióki 

átvétellel 
0 Ft    

Napi számlakivonat postázási díja 

belföldre 
250 Ft/db 

Tárgyhónapot 

követő 1. banki 

munkanapon 

Napi számlakivonat postázási díja 

külföldre 
500 Ft/db 

Tárgyhónapot 

követő 1. banki 

munkanapon 

Napi számlakivonat KDB 

NetBankon keresztül 
0 Ft  

Igazolások / Bankinformációk  

Letéti igazolás díja  

5.000 Ft, 

egyedi szövegezésű igazolás 

esetén 10.000 Ft 

Teljesítéskor 

Elektronikus szolgáltatások  

KDB NetBank4 éves díja 0 Ft  

KDB Kontakt4 éves díja 0 Ft  
1A vállalkozás tevékenységéhez jogszabályi előírások alapján elhelyezett vagyoni 

biztosíték. 

Jogszabály által vagyoni biztosíték elhelyezésére kötelezett vállalkozói tevékenységek, 

amelyek esetében a KDB Bank vállalja a Vagyoni biztosíték letéti számla kezelését: 

 Személytaxi-szolgáltatás, személygépkocsis személyszállító szolgáltatás és önálló 

diszpécserszolgálati tevékenység 

 Felnőttképzési tevékenység 

 Munkaerő-kölcsönzési és magán-munkaközvetítői tevékenység 

Temetkezési szolgáltatás 
2A Vagyoni biztosítéki számla nyitásának feltétele a számla devizanemével azonos 

devizanemben vezetett pénzforgalmi számla megléte.  
3Csak könyvelt tranzakció esetén készül számlakivonat. 
4KDB NetBank és KDB Kontakt szolgáltatás igénybevétele esetén a Vagyoni biztosíték 

számlára vonatkozóan csak lekérdezési jogosultság érhető el. 
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A Vagyoni biztosíték számla kizárólag a törvényben meghatározott letéti összeg 

nyilvántartására, kezelésére szolgál. A számla terhére csak a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott esetekben nyújtható be fizetési megbízásra vonatkozó rendelkezés. A 

Vagyoni biztosíték számlához kapcsolódó díjak terhelése és kamatok jóváírása a forintban 

vezetett, kapcsolódó pénzforgalmi számlára történik.  

A Vagyoni biztosíték számlához nem igényelhető, nem állítható be: bankkártya, SMS 

szolgáltatás, PC Kontakt Midi/Max (Electra), csoportos beszedési felhatalmazás, rendszeres 

átutalási megbízás, folyószámlahitel valamint a számláról nem köthető le betét. A 

számlára kölcsönt nem lehet folyósítani vagy onnan kölcsönt törleszteni. A Vagyoni 

biztosíték számlán elhelyezett letét nem képezheti hitelszerződés biztosítékát. 

Jelen kondíciós listában nem szereplő egyéb feltételek, díjak megegyeznek a mindenkor 

érvényes „Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan vállalatok és egyéb 

szervezetek részére” elnevezésű Hirdetményben a fizetési számlákra vonatkozó 

feltételekkel és díjakkal. A Vagyoni biztosíték számlára vonatkozó kamatfeltételeket a 

mindenkor érvényes „Betéti hirdetmény vállalati ügyfelek bankszámláira, lekötött betéteire 

vonatkozóan” elnevezésű dokumentum tartalmazza. 

 


