Hirdetmény
KONDÍCIÓS LISTA
Orient számlacsomagra vonatkozóan
vállalkozások részére1
Számlavezetési szolgáltatások
Számlacsomag havi díja2

397 Ft

Forint fizetési számla havi díja
Deviza fizetési számla havi díja

0 Ft
3

0 EUR

Pénzforgalmi szolgáltatások
Bankon kívüli, belföldi forint átutalás
Papír alapon beadott megbízás esetén
KDB PC Kontakt vagy KDB NetBank alkalmazása
esetén, ha az azonnali belföldi forint átutalás
feltételei nem teljesülnek
KDB PC Kontakt vagy KDB NetBank alkalmazása
esetén, ha az azonnali belföldi forint átutalás
feltételei teljesülnek

0,515% min. 598 Ft + (0,30% max. 6.000 Ft)
0,515% min. 598 Ft + (0,30% max. 6.000 Ft)
0,515% min. 598 Ft + (0,30% max. 6.000 Ft)

Bankon kívüli deviza átutalás (kivéve Euró átutalás más banknál vezetett számlára másik EGT tagállamba)
Papír alapon beadott megbízás esetén

0,240% min. 6,88 EUR max. 358,82 EUR
+ (0,30% max. 6.000 Ft)

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

0,240% min. 1,6 EUR4, max. 358,82 EUR
+ (0,30% max. 6.000 Ft)

Pénztári szolgáltatások
Forint befizetés

0,035%

EUR és USD befizetés

0,183%

Főpénztári szolgáltatás díja

0 Ft

Elektronikus szolgáltatások
KDB Kontakt éves díja

0 Ft

Az Orient számlacsomag díjmentesen tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
• egy darab forint pénzforgalmi számla,
• egy darab választható EUR vagy USD pénzforgalmi számla,
• KDB Kontakt (Call Center) szolgáltatás,
• főpénztári szolgáltatás.
A csomagban nem szereplő feltételeket, díjakat és jutalékokat a mindenkor hatályos „Kondíciós Lista KDB Alap
Számlacsomagra vonatkozóan vállalatok és egyéb szervezetek részére” elnevezésű hirdetmény (a továbbiakban:
Kondíciós Lista) tartalmazza.
Jelen hirdetményben meghatározott díjak a 2016. szeptember 5-étől megkötött 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 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
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Üzletszabályzat, a Telefonos és Elektronikus Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat, a Kondíciós
Lista, a vállalati ügyfelek fizetési számláira, lekötött betéteire vonatkozó Betéti Hirdetmény, valamint a hatályos
magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Az Orient számlacsomagot igénybevevő Számlatulajdonos áttérhet másik vállalati számlacsomagra vagy a
Kondíciós Lista szerinti fizetési számlára. Az áttérés során a Bank egyszeri díjat számít fel, melynek összege
megegyezik a Kondíciós Listában meghatározott mindenkori fizetési számlavezetési díj összegével. Ugyanez a
díj kerül felszámításra egy másik vállalati számlacsomagról vagy az általános vállalati számlavezetésről az Orient
számlacsomagra való áttérés esetén.
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A számlacsomagot Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetik igénybe.
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.
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A számlacsomag tartalmaz egy választható EUR vagy USD deviza pénzforgalmi számlát.
4
A Bank 2019. december 15-étől az Euró átutalás más banknál vezetett számlára másik EGT tagállamba díjának minimum
összegét a 2019/518 rendelettel módosított 924/2009/EK rendelet alapján a bankon kívüli belföldi forint átutalás HUF-ban
megállapított minimum díjának alapulvételével, annak átváltásával EUR-ban határozza meg. Az EUR minimum díjat a Bank 2019. december
15. napjával kezdődően évente módosítja oly módon, hogy a fent írt HUF díjelem fent írt EUR díjelemre történő átváltásakor a tárgyévre a
tárgyév első napját megelőző napon (azaz jelenleg december 14.) érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett EUR árfolyamot
alkalmazza (az MNB árfolyamok nyilvánosságra hozatalának helye https://www.mnb.hu/arfolyamok). Az így meghatározott árfolyam alapján
az EUR-ban meghatározott díjelem – ha a HUF-ban megállapított megfelelő díjelem egyéb okból nem módosul a tárgyév során – minden év
december 15-étől a következő év december 14-éig 24:00 óráig könyvelt fizetési műveletekre kerül alkalmazásra. Az árfolyamváltozás miatt
módosult díjtételeket tartalmazó jelen kondíciós listát a Bank a tárgyév első napját megelőző napon közzéteszi.
A Bank a fentebb részletezett EUR díjelem árfolyam korrekcióját akkor is elvégzi, amennyiben a fent írt HUF díjelem minimum díja egyéb
okból módosul a tárgyév során. Ez esetben a Bank a módosult HUF díjelemet átváltja a módosulás hatályba lépését megelőző napon
jegyzett EUR MNB árfolyamon és az így átváltott díjelemet tartalmazó kondíciós listát közzéteszi.
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