Díjjegyzék
Számlavezető neve: KDB Bank Európa Zrt
Számla megnevezése: NET számlacsomag HUF számlához
Dátum: 2022. augusztus 10.
•
Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt
tájékoztatást. Segítséget ad továbbá az említett díjaknak a más számlákhoz kapcsolódó díjakkal való összehasonlításához.
•
A számlához kapcsolódó, de itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások igénybevételéért további díjak
számíthatóak fel. Teljes körű tájékoztatás itt található meg:
−
[Kondíciós lista NET számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére]
−
[Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan magánszemélyek részére]
−
[Pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat]
−
[Általános Szerződési Feltételek a fizetési számlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről]
−
[Általános Szerződési Feltételek VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozóan]
−
[Általános Szerződési Feltételek elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozóan]
−
[Betéti Hirdetmény lakossági ügyfelek fizetési számláira, lekötött betéteire vonatkozóan]
−
[Tájékoztató a havi kétszeri, 150 000 forintig díjmentes készpénzfelvételről fogyasztók részére]
−
[Széfbérleti hirdetmény]
−
[https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes].
•
Az e dokumentumban használt kifejezéseket ismertető fogalomtár díjmentesen elérhető.

Szolgáltatás
Díj
Általános számlaszolgáltatások
Számlavezetés

Internetbanki és
mobilalkalmazási
szolgáltatás
[KDB NetBank]

SMS-szolgáltatás

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj
elektronikus kivonattal
Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj
papír alapú kivonattal
Számlazárás díja
Látra szóló éves kamatláb
EBKM értéke
[INFO csomag] díja
[AKTÍV csomag] díja

Havi díj
Teljes éves díj
Havi díj
Teljes éves díj
0 - 9999 Ft:
10000 Ft Havi díj
Teljes éves díj
Havi díj
Teljes éves díj
Azonosító eszköz (ViCA)
regisztrációs díja
Azonosító eszköz (ViCA)
cseréjének díja
Azonosító eszköz (ViCA)
felhasználó hibájából történt letiltása miatti újra aktiválás díja
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645 Ft
7.740 Ft
645 Ft
7.740 Ft
0 Ft
0,00%
0,01%
0,01%
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1,375 Ft
229 Ft
229 Ft

Telefonos banki
szolgáltatás
[KDB Kontakt (Call
Center)]

Teljes körű SMS szolgáltatás (jóváírások és terhelések) díja
Mini SMS szolgáltatás
(minden terhelés) díja
Biztonsági Bankkártya
SMS (minden Bankkártya
terhelés) díja
Telebank szolgáltatás havi
díja és teljes éves díja
Telebank szolgáltatás
eseti díja

Havi díj

356 Ft

Teljes éves díj

4.272 Ft

Havi díj
Teljes éves díj
Havi díj

237 Ft
2.844 Ft
0 Ft

Teljes éves díj

0 Ft

Havi díj
Teljes éves díj
[KDB Kontakt (Call Center)] kód igénylése

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön Számlavezetőn kívülre
elektronikusan
forintban

167 Ft
+ (0,3%, max 6.000 Ft)
178 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
178 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
19 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
0,183%, min 226 Ft
max 5.978 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
0,183%, min 226 Ft
max 5.978 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
59 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
0,217%, min 59 Ft
max 11.956 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
0,217%, min 59 Ft
max 11.956 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
59 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
0,217%, min 59 Ft
max 11.956 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
0,217%, min 59 Ft
max 11.956 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
0,30% max 6.000 Ft /db

Számlavezetőn kívülre telefonon
Számlavezetőn kívülre papír alapon (fiókban)
Számlavezetőn belül
elektronikusan
Számlavezetőn belül
telefonon
Számlavezetőn belül
papír alapon (fiókban)

Rendszeres átuta- Forintban számlavezetőn
kívülre, elektronikusan
lás
Forintban számlavezetőn
kívülre, telefonon
Forintban számlavezetőn
kívülre, papír alapon
(fiókban)
Forintban számlavezetőn
belül, elektronikusan
Forintban számlavezetőn
belül, telefonon

Beszedés

Átutalás euróban
(SEPA)

Forintban számlavezetőn
belül, papír alapon
(fiókban)
Forintban számlavezetőn
kívülre, elektronikusan
Forintban számlavezetőn
kívülre, papír alapon
(fiókban)
Forintban számlavezetőn
belül, elektronikusan
Forintban számlavezetőn
belül, papír alapon
(fiókban)
Külföldre elektronikusan

0,30% max 6.000 Ft /db

0,30% max 6.000 Ft /db
0,30% max 6.000 Ft /db
Átutalás euróban számlavezetőn kívül külföldre
elektronikusan
2

0,080%, min 81 Ft
max 1.243 Ft
+ (0,30%, max 6.000 Ft)

Külföldre papír alapon
(fiókban)
Belföldre elektronikusan
Belföldre papír alapon
(fiókban)

Átutalás euróban
(nem SEPA)

Külföldre elektronikusan
Külföldre papír alapon
(fiókban)
Belföldre elektronikusan
Belföldre telefonon
Belföldre papír alapon
(fiókban)

Átutalás egyéb
devizában

Külföldre elektronikusan

Külföldre papír alapon
(fiókban)

Belföldre elektronikusan

Belföldre telefonon
Belföldre papír alapon
(fiókban)

Deviza jóváírás

Átutalás euróban számlavezetőn kívül külföldre papír alapon (fiókban)
Átutalás euróban számlavezetőn kívül belföldre
elektronikusan
Átutalás euróban számlavezetőn kívül belföldre papír alapon (fiókban)
Átutalás euróban számlavezetőn belül külföldre
elektronikusan
Átutalás euróban számlavezetőn belül külföldre papír alapon (fiókban)
Átutalás euróban számlavezetőn belül belföldre
elektronikusan
Átutalás euróban számlavezetőn belül belföldre telefonon
Átutalás euróban számlavezetőn belül belföldre papír alapon (fiókban)
Átutalás egyéb devizában
számlavezetőn kívül külföldre elektronikusan
Átutalás egyéb devizában
számlavezetőn belül külföldre elektronikusan
Átutalás egyéb devizában
számlavezetőn kívül külföldre papír alapon (fiókban)
Átutalás egyéb devizában
számlavezetőn belül külföldre papír alapon (fiókban)
Átutalás egyéb devizában
számlavezetőn kívül belföldre elektronikusan
Átutalás egyéb devizában
számlavezetőn belül belföldre elektronikusan
Átutalás egyéb devizában
számlavezetőn belül belföldre telefonon
Átutalás egyéb devizában
számlavezetőn kívül belföldre papír alapon (fiókban)
Átutalás egyéb devizában
számlavezetőn belül belföldre papír alapon (fiókban)

Számlavezetőn kívülről a
fizetési számla pénznemével egyező devizában

0,275%, min 299 Ft
max 9.565 Ft
+ (0,30% max 6.000 Ft)
0,160%, min 11,46 EUR
max 123,81 EUR
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
0,309%, min 11,46 EUR
max 131,83 EUR
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
95 Ft
+ (0,30% max 6.000 Ft)
356 Ft
+ (0,30% max 6.000 Ft)
2,37 EUR
+ (0,30% max 6.000 Ft)
13,08 EUR
+ (0,30% max 6.000 Ft)
13,08 EUR
+ (0,30% max 6.000 Ft)
0,160%, min 11,46 EUR
max 123,81 EUR
+ (0,3%, max 6.000 Ft)
0,29 EUR
+ (0,30% max 6.000 Ft)
0,309%, min 11,46 EUR
max 131,83 EUR
+ (0,3%, max 6.000 Ft)
1,18 EUR
+ (0,30% max 6.000 Ft)

0,160%, min 11,46 EUR
max 123,81 EUR
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
2,37 EUR
+ (0,30% max 6.000 Ft)
13,08 EUR
+ (0,30% max 6.000 Ft)
0,309%, min 11,46 EUR
max 131,83 EUR
+ (0,30%, max 6.000 Ft)
13,08 EUR
+ (0,30% max 6.000 Ft)

0 EUR
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Számlavezetőn kívülről a
fizetési számla pénznemétől eltérő devizában
Számlavezetőn belül a fizetési számla pénznemével egyező devizában
Számlavezetőn belül a fizetési számla pénznemétől eltérő devizában

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Kártyák és készpénz
Betétikártya-szol- A fizetési számlához kap- [VISA CLASSIC] bankkárcsolódó betéti kártya gyár- tya
gáltatás

0 Ft

[VISA CLASSIC] bankkártya

4.994 Ft

tási/kibocsátási díja
A fizetési számlához kapcsolódó betéti kártya éves
díja a második évtől

Hitelkártya-szolgáltatás
Betéti- vagy hitelkártyával történő
vásárlás belföldön
Betéti- vagy hitelkártyával történő
vásárlás külföldön
Készpénzfelvétel
belföldön

A szolgáltatás nem áll rendelkezésre
Betéti kártyával történő vásárlás belföldön

0 Ft + 0,30% max 6.000 Ft

Betéti kártyával történő vásárlás külföldön

0 Ft + 0,30% max 6.000 Ft

Bankkártya nélkül
saját fiókban

0,298 % + 0,60%,
1.000.000 forintonként
max 8.980 Ft
0,60%,
1.000.000 forintonként
max 6.000 Ft
310 Ft + 0,237% + 0,60%,
1.000.000 forintonként
max 8.680 Ft
380 Ft + 0,475% + 0,60%,
1.000.000 forintonként
max 11.130 Ft
380 Ft + 0,475% + 0,60%,
1.000.000 forintonként
max 11.130 Ft
1.427 Ft + 0,594%
+ 0,60%
1.000.000 forintonként
max 13.367 Ft
310 Ft + 0,237% + 0,60%,
1.000.000 forintonként
max 8.680 Ft

Betéti bankkártyával
saját ATM-ből
Betéti bankkártyával
idegen ATM-ből
Betéti bankkártyával
idegen fiókban
Betéti bankkártyával
postán

Készpénzfelvétel
külföldön

Betéti bankkártyával idegen ATM-ből (kivéve Euró
készpénz felvét EGT tagállamban ATM-ből)
Betéti bankkártyával idegen ATM-ből Euró készpénz felvét külföldön EGT
tagállamban
Betéti bankkártyával idegen fiókban (kivéve Euró
készpénz felvét EGT tagállamban POS terminálon)
Betéti bankkártyával Euró
készpénz felvétel külföldön
EGT tagállamban, POS
terminálon

2.021 Ft + 0,594%
+ 0,60%,
1.000.000 forintonként
max 13.961 Ft
380 Ft + 0,475% + 0,60%,
1.000.000 forintonként
max 11.130 Ft
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Készpénzbefizetés belföldön

Forint készpénzbefizetés
saját fiókban
USD készpénzbefizetés
saját fiókban
EUR készpénzbefizetés
saját fiókban
CHF készpénzbefizetés
saját fiókban
GBP készpénzbefizetés
saját fiókban

0 Ft
0 USD
0 EUR
0,50%, 5.000 CHF-onként
max 25 CHF
0,50%, 5.000 GBP-onként
max 25 GBP

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

Folyószámlahitel

Egyéb szolgáltatások
Limitmódosítás

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Vásárlási limitmódosítás
elektronikusan
Vásárlási limitmódosítás telefonon
Vásárlási limitmódosítás papír alapon (fiókban)
ATM készpénzfelvételi limit
módosítása elektronikusan
ATM készpénzfelvételi limit
módosítása telefonon
ATM készpénzfelvételi limit
módosítása papír alapon (fiókban)
Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon
Fedezetigazolás
Számlaegyenleg igazolás
Egyéb igazolás

178 Ft
178 Ft
178 Ft
178 Ft
178 Ft
178 Ft

392 Ft /db

1.189 Ft
1.189 Ft
1.189 Ft

Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett, fogyasztók részére szóló hasznos, pénzügyi döntést segítő webes alkalmazásokra: a fizetési számlákhoz kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatások
díjainak (díjjegyzékek) összehasonlíthatóságára szolgáló weboldal a https://pad.mnb.hu címen, továbbá a
számlahasználati szokások alapján egyéni igényeknek megfelelő bankszámla választására és több konstrukció összehasonlítására szolgáló Bankszámlaválasztó program a http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp oldalon érhető el.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a KDB Kontakton (telefonon) megadott megbízások díjai megegyeznek a
mindenkor hatályos vonatkozó kondíciós listában meghirdetett papíralapú megbízásokra vonatkozó kondíciókkal.
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