Hirdetmény
KONDÍCIÓS LISTA

BG GOLD csomag VISA Chipkártyával rendelkező magánszemélyek részére
A kondíciós lista a 2013. július 16. előtt megkötött bankszámlaszerződésekre vonatkozó
feltételeket tartalmazza, ennek keretében új szerződéskötés, illetve új igénylés befogadás nem
történik.

Érvényes: 2022. június 29-étől

Számlavezetési szolgáltatások
Csomagdíj (Ft/hó)

2.190 Ft

Havonta a fizetési számlára utalandó minimum
összeg (munkabér vagy egyéb jövedelem)

250.000 Ft

Forint-/ deviza fizetési számlavezetés havi díja

ingyenes1

Havi számlakivonat

ingyenes

Pénzforgalmi szolgáltatások
Bankon kívüli, belföldi forintátutalás
Papír alapon beadott megbízás esetén

132 Ft

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

50 Ft
Akciós díj: 0 Ft2

Csoportos beszedési felhatalmazás teljesítése

ingyenes

Deviza bejövő átutalás jóváírása

ingyenes

Deviza kimenő átutalás
Átutalás más banknál vezetett számlára (kivéve Euró átutalás más banknál vezetett számlára másik EGT
tagállamba)
Papír alapon beadott megbízás esetén

17 EUR

KDB NetBank alkalmazása esetén

11 EUR

Euró átutalás más banknál vezetett számlára másik EGT tagállamba
Papír alapon beadott megbízás esetén

132 Ft

KDB NetBank alkalmazása esetén

50 Ft

Elektronikus szolgáltatások
KDB NetBank (opcionális)

ingyenes

KDB Kontakt

ingyenes

VISA Chipkártya szolgáltatások
VISA CHIP Gold kártya éves díja
Nyitó egyenleg: VISA CHIP Gold kártya
❖ Készpénzfelvétel saját ATM-ből
❖ Készpénzfelvétel idegen ATM-ből

ingyenes
0 Ft
ingyenes
260 Ft + 0,2%, 1.000.000 forintonként max. 2.260 Ft

1

A csomagdíj tartalmaz egy ingyenes forint fizetési számlát és egy ingyenes, szabadon választott deviza
számlát (EUR, USD, CHF vagy GBP devizanemben).
2
A tranzakció normál díja 50 Ft. Az akció visszavonásig érvényes.
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Látra szóló kamatok
Forint fizetési számla kamata

6,25% (EBKM: 6,25%)
(MNB alapkamat-1,5%)3

Jelen termék értékesítését a Bank 2020.03.19-étől felfüggesztette.

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre kondíciók4
Éves kezelési költség

ingyenes

Éves ügyleti kamatláb (rögzített)

16,50%

THM*

24,25%

* A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével, 375.000 Ft kölcsönösszegre, 1 éves futamidőre történt, mely a feltételek változása
esetén módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyam- és kamatkockázatát.
A THM számításának alapja fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre:
Kölcsönösszeg:
Futamidő:
Éves ügyleti kamat:
Csomagdíj:
Törlesztő-részlet:
Teljes hiteldíj:

375.000 Ft
1 év
16,50%
1.990 Ft/hó
7.218 Ft/hó kamattörlesztés, tőketörlesztés a futamidő végén, egyösszegben:
375.000 Ft
461.614 Ft

Jelen kondíciós listában szereplő díjak igénybevételére a BG Gold számlacsomag-szerződéssel
rendelkező ügyfelek jogosultak.
Jelen kondíciós listában nem szereplő feltételek a mindenkor érvényes „Kondíciós Lista Magánszemélyek
részére” dokumentumban találhatóak.
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A devizaszámla kamatok mértékét a „Lakossági Betéti Hirdetmény” tartalmazza.
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.
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