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A MagNet Bank Zrt. SBB  Pénzforgalmi Üzletszabályzat 

1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

B/1) Lakossági Kondíciók

Hatályba lépés napja: 2022. július 1. 

Közzététel napja: 2022. június 23.

A Sopron Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2022.

február 28. napján létrejött szerződésállomány átruházására vonatkozó megállapodás alapján 2022. június

30-i hatállyal átruházásra került Lakossági számlavezetés kondícióiról.

A Hirdetményben foglaltak kizárólag a fent hivatkozottak szerint átruházásra került szerződésekhez

kapcsolódóan tartalmazzák a vonatkozó kondíciókat, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. a jelen

Hirdetmény szerinti feltételekkel fizetési számlára vonatkozóan nem köt új szerződést.  

Továbbá a Vivo számlacsomag havi Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj díjtételei

csökkentésre kerültek. A továbbiakban a havi számlavezetési és csomagdíj nem tartalmaz bankkártya

terméket.

Az átruházást követően a MagNet Banknál bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott betétkövetelés a

Hpt. 214. § (1) bekezdése alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által személyenként és

hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig lesz biztosított. Az OBA által

nyújtott betétbiztosítás összeghatára szempontjából az átruházástól számított 3 hónapig külön betétnek

minősülnek egyazon betétesnek az átadó Sopron Banknál és az átvevő MagNet Banknál külön-külön

elhelyezett betétei.

Jelen kondíciós listában a hatályba lépő módosításokat, sárga háttérrel, dölt betűvel jelöltük.

*Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 35. §-a alapján:

(1) Azonnali átutalási megbízásnak (AFR) minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha

a)  azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,

b)  összege legfeljebb 10 millió Ft,

c)  a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,

d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával

kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem

igénylő módon dolgozza fel, valamint

e)  benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.

(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti

feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali átutalási megbízásnak minősül.

Tisztelettel:

MagNet Bank Zrt.

http://www.magnetbank.hu/


Számlanyitási díj 0 Ft

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal
1

500 Ft / hó

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal
2

700 Ft / hó

Számlazárás díja
3

5 000 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Számlaváltás díja
4

5 000 Ft / alkalom

Devizanem HUF

Látra szóló éves kamatláb 0,01%

EBKM értéke 0,01%

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi díja
3

250 Ft / hó

Akciós díj: 0 Ft / hó

Aláíró SMS üzenet díja (db)
3 34 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Értesítő/egyéb sms díja (db) 34 Ft

SMS szolgáltatás/csomag díja 346 Ft / hó

Számlavezetőn kívül elektronikusan és bankon kívüli AFR utalás* 0,600% min 307 Ft

Számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 458 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belüli AFR utalás* 

ügyfél saját számlái közt 0% min 0 Ft max 0 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belül AFR utalás* 0,488% min 78 Ft

Számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,776% min 285 Ft

Viber átutalás 0,488% min 34 899 Ft max 76 699 Ft

Forintban Számlavezetőn kívül elektronikusan 0,604% min 171 Ft

Forintban számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,776% min 285 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0,604% min 171 Ft

Forintban számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,776% min 285 Ft

Forintban számlavezetőn kívül elektronikusan 114 Ft/ db

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 114 Ft/ db

Külföldre elektronikusan 0,600% min 307 Ft

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 458 Ft

Belföldre elektronikusan 0,600% min 307 Ft

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 458 Ft

Külföldre elektronikusan 0,696% min 11,52 EUR

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,719% min 11,52 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Belföldre elektronikusan 0,696% min 11,52 EUR

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,719% min 11,52 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemével egyező devizában 0,022% min 4,61 EUR max 34,57 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemétől eltérő devizában 0,022% min 4,61 EUR max 34,57 EUR

Számlavezetőn belül a számla pénznemével egyező devizában 0% min 0 EUR max 0 EUR

Bankkártya nélkül bankfiókban (Ft) 1,019% min 677 Ft

Bankkártya nélkül bankfiókban (más devizanemben) 1,077% min 1,71 EUR

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban (Ft) 0% min 0 Ft max 0 Ft

Készpénzbefizetés saját bankfiókban, forinttól eltérő devizanemben 0% min 0 EUR max 0 EUR

Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon 3 000 Ft

Fedezetigazolás 2 000 Ft

Számlaegyenleg igazolás 2 000 Ft

Árfolyamok URL hivatkozás https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam 

A jelen kondíciós jegyzékben fel nem tüntetett kondíciók megtalálhatóak a MagNet Bank Zrt.   mindenkor aktuális Általános Hirdetményében, mely a 

www.magnetbank.hu honlapon elérhető.

Beszedés

Átutalás euroban (SEPA)

Átutalás egyéb devizában

Deviza jóváírás

Készpénz

Készpénzfelvétel belföldön

Készpénzbefizetés belföldön

Egyéb szolgáltatások

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Egyéb információk

1 
Ügyfél kérésére az elektornikus kivonat mellett bankfiókban havonta egyszer díjmentesen kérhető papír alapú havi kivonat.

2 
A számlavezetés csomagdíja magába foglalja a havi egyszeri kivonat postázásának költségét.

3
 Az akció visszavonásig érvényes.

4 
A 2019. július 31-ig értékesített számlacsomagokról történő átszerződés esetén az első átszerződés díja 0 Ft.

* Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 35. §-a alapján:

(1) Azonnali átutalási megbízásnak (AFR) minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha

a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,

b) összege legfeljebb 10 millió Ft,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,

d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott 

módon nyújtja be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel, valamint

e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.

(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás 

azonnali átutalási megbízásnak minősül.

Rendszeres átutalás

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

B/1) Lakossági Kondíciók Andante számlacsomagra vonatkozóan

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1.

Andante

Általános szolgáltatások

Számlavezetés

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

SMS -szolgáltatás

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

Átutalás belföldön forintban

A számlacsomag 2022. június 20-tól nem értékesíthető!

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam


Számlanyitási díj 0 Ft

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal
1

1 200 Ft / hó

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal
2

1 400 Ft / hó

A csomagban foglalt szolgáltatások

Átutalás belföldön forintban számlavezetőn belül elektronikusan,

Átutalás belföldön forintban számlavezetőn kívül elektronikusan,

Rendszeres átutalás forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan,

Rendszeres átutalás forintban számlavezetőn belül, elektronikusan,

Beszedés forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan, 

Beszedés forintban számlavezetőn belül, elektronikusan

Számlazárás díja
3 5 000 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Számlaváltás díja
4

5 000 Ft / alkalom

Bankkártya nem igényelhető

Devizanem HUF

Látra szóló éves kamatláb 0,01%

EBKM értéke 0,01%

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi díja
3

250 Ft / hó

Akciós díj: 0 Ft / hó

Aláíró SMS üzenet díja (db)
3 32 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Értesítő/egyéb sms díja (db) 32 Ft

SMS szolgáltatás/csomag díja 331 Ft / hó

Számlavezetőn kívül elektronikusan és bankon kívüli AFR utalás* 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,631% min 438 Ft max 30 581 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belüli AFR utalás* 

ügyfél saját számlái közt 0% min 0 Ft max 0 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belül AFR utalás* 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,742% min 272 Ft max 12 964 Ft

Viber átutalás 0,467% min 33 341 Ft max 76 141 Ft

Forintban Számlavezetőn kívül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,797% min 438 Ft max 30 581 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,742% min 272 Ft max 12 964 Ft

Forintban számlavezetőn kívül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Külföldre elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,631% min 438 Ft max 30 581 Ft

Belföldre elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,631% min 438 Ft max 30 581 Ft

Külföldre elektronikusan 0,664% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,687% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Belföldre elektronikusan 0,664% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,687% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemével egyező devizában 0,021% min 4,41 EUR max 33,03 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemétől eltérő devizában 0,021% min 4,41 EUR max 33,03 EUR

Számlavezetőn belül a számla pénznemével egyező devizában 0% min 0 EUR max 0 EUR

Bankkártya nélkül bankfiókban (Ft) 0,974% min 646 Ft max 2 140 621 Ft

Bankkártya nélkül bankfiókban (más devizanemben) 1,03% min 1,64 EUR max 8 563,10 EUR

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban (Ft) 0% min 0 Ft max 0 Ft

Készpénzbefizetés saját bankfiókban, forinttól eltérő devizanemben 0% min 0 EUR max 0 EUR

Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon 3 000 Ft

Fedezetigazolás 2 000 Ft

Számlaegyenleg igazolás 2 000 Ft

Árfolyamok URL hivatkozás https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam 

A jelen kondíciós jegyzékben fel nem tüntetett kondíciók megtalálhatóak a MagNet Bank Zrt .  mindenkor aktuális Általános Hirdetményében, mely a www.magnetbank.hu 

honlapon elérhető.

Beszedés

Átutalás euroban (SEPA)

Átutalás egyéb devizában

Deviza jóváírás

Készpénz

Készpénzfelvétel belföldön

Készpénzbefizetés belföldön

Egyéb szolgáltatások
Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Egyéb információk

1 
Ügyfél kérésére az elektornikus kivonat mellett bankfiókban havonta egyszer díjmentesen kérhető papír alapú havi kivonat.

2 
A számlavezetés csomagdíja magába foglalja a havi egyszeri kivonat postázásának költségét.

3
 Az akció visszavonásig érvényes.

4 
A 2019. július 31-ig értékesített számlacsomagokról történő átszerződés esetén az első átszerződés díja 0 Ft.

* Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 35. §-a alapján:

(1) Azonnali átutalási megbízásnak (AFR) minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha

a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,

b) összege legfeljebb 10 millió Ft,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,

d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja 

be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel, valamint

e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.

(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali átutalási 

megbízásnak minősül.

Rendszeres átutalás

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

B/1) Lakossági Kondíciók Mezzo számlacsomagra vonatkozóan

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1.

Mezzo

Általános szolgáltatások
Számlavezetés

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

SMS -szolgáltatás

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön forintban

A számlacsomag 2022. június 20-tól nem értékesíthető!

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam


Számlanyitási díj 0 Ft

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal
1

1 200 Ft / hó

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal
2

1 400 Ft / hó

A csomagban foglalt szolgáltatások

Forint alapú MasterCard Alap bankkártya  legyártásának díja és a bankkártya 

éves díja
3
 ,

Átutalás belföldön forintban számlavezetőn belül elektronikusan,

Átutalás belföldön forintban számlavezetőn kívül elektronikusan,

Rendszeres átutalás forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan,

Rendszeres átutalás forintban számlavezetőn belül, elektronikusan,

Beszedés forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan, 

Beszedés forintban számlavezetőn belül, elektronikusan

Számlazárás díja
4

5 000 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Számlaváltás díja
5

5 000 Ft / alkalom

Devizanem HUF

Látra szóló éves kamatláb 0,01%

EBKM értéke 0,01%

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi díja
4

250 Ft / hó

Akciós díj: 0 Ft / hó

Aláíró SMS üzenet díja (db)
4 32 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Értesítő/egyéb sms díja (db) 32 Ft

SMS szolgáltatás/csomag díja 331 Ft / hó

Számlavezetőn kívül elektronikusan és bankon kívüli AFR utalás* 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,631% min 438 Ft max 30 581 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belüli AFR utalás* ügyfél 

saját számlái közt 0% min 0 Ft max 0 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belül AFR utalás* 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,742% min 272 Ft max 12 964 Ft

Viber átutalás 0,467% min 33 341 Ft max 76 141 Ft

Forintban Számlavezetőn kívül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,797% min 438 Ft max 30 581 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,742% min 272 Ft max 12 964 Ft

Forintban számlavezetőn kívül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Külföldre elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,631% min 438 Ft max 30 581 Ft

Belföldre elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,631% min 438 Ft max 30 581 Ft

Külföldre elektronikusan 0,664% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,687% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Belföldre elektronikusan 0,664% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,687% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemével egyező devizában 0,021% min 4,41 EUR max 33,03 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemétől eltérő devizában 0,021% min 4,41 EUR max 33,03 EUR

Számlavezetőn belül a számla pénznemével egyező devizában 0% min 0 EUR max 0 EUR

Bankkártya nélkül bankfiókban (Ft) 0,974% min 646 Ft max 2 140 621 Ft

Bankkártya nélkül bankfiókban (más devizanemben) 1,03% min 1,64 EUR max 8 563,10 EUR

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban (Ft) 0% min 0 Ft max 0 Ft

Készpénzbefizetés saját bankfiókban, forinttól eltérő devizanemben 0% min 0 EUR max 0 EUR

Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon 3 000 Ft

Fedezetigazolás 2 000 Ft

Számlaegyenleg igazolás 2 000 Ft

Árfolyamok URL hivatkozás https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam 

A jelen kondíciós jegyzékben fel nem tüntetett kondíciók megtalálhatóak a MagNet Bank Zrt.   mindenkor aktuális Általános Hirdetményében, mely a www.magnetbank.hu  honlapon 

elérhető.

Beszedés

Átutalás euroban (SEPA)

Átutalás egyéb devizában

Deviza jóváírás

Készpénz

Készpénzfelvétel belföldön

Készpénzbefizetés belföldön

Egyéb szolgáltatások

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Egyéb információk

1
 Ügyfél kérésére az elektornikus kivonat mellett bankfiókban havonta egyszer díjmentesen kérhető papír alapú havi kivonat.

2
 A számlavezetés csomagdíja magába foglalja a havi egyszeri kivonat postázásának költségét.

3
 A bankkártyához kapcsolódó, esetlegesen felmerülő további kondíciókat a MagNet Bank bankkártyákra vonatkozó Kondíciós listája hirdetmény  tartalmazza. A számlához kizárólag 

Forint alapú MasterCard Alap   típusú kártya igényelhető. 
4
 Az akció visszavonásig érvényes. 

5
 A 2019. július 31-ig értékesített számlacsomagokról történő átszerződés esetén az első átszerződés díja 0 Ft.

* Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 35. §-a alapján:

(1) Azonnali átutalási megbízásnak (AFR) minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha

a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,

b) összege legfeljebb 10 millió Ft,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,

d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be, és a 

pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel, valamint

e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.

(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali átutalási 

megbízásnak minősül.

Rendszeres átutalás

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

B/1) Lakossági Kondíciók Prima számlacsomagra vonatkozóan

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1.

Prima

Általános szolgáltatások

Számlavezetés

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

SMS -szolgáltatás

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

Átutalás belföldön forintban

A számlacsomag 2022. június 20-tól nem értékesíthető!

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam


Számlanyitási díj 0 Ft

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal
1

1 600 Ft / hó

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal
2

1 800 Ft / hó

A csomagban foglalt szolgáltatások

Forint alapú MasterCard Alap bankkártya   legyártásának díja és a bankkártya 

éves díja
3
,

Átutalás belföldön forintban számlavezetőn belül elektronikusan,

Átutalás belföldön forintban számlavezetőn kívül elektronikusan,

Rendszeres átutalás forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan,

Rendszeres átutalás forintban számlavezetőn belül, elektronikusan,

Beszedés forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan, 

Beszedés forintban számlavezetőn belül, elektronikusan

Számlazárás díja
4 5 000 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Számlaváltás díja
5

5 000 Ft / alkalom

Devizanem HUF

Látra szóló éves kamatláb 0,01%

EBKM értéke 0,01%

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi díja
4

250 Ft / hó

Akciós díj: 0 Ft / hó

Aláíró SMS üzenet díja (db)
4 32 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Értesítő/egyéb sms díja (db) 32 Ft

SMS szolgáltatás/csomag díja 328 Ft / hó

Számlavezetőn kívül elektronikusan és bankon kívüli AFR utalás* 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,625% min 434 Ft max 30 295 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belüli AFR 

utalás* ügyfél saját számlái közt 0% min 0 Ft max 0 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belül AFR utalás* 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,735% min 269 Ft max 12 843 Ft

Viber átutalás 0,462% min 33 030 Ft max 75 430 Ft

Forintban Számlavezetőn kívül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,790% min 434 Ft max 30 295 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,735% min 269 Ft max 12 843 Ft

Forintban számlavezetőn kívül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Külföldre elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,625% min 434 Ft max 30 295 Ft

Belföldre elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,625% min 434 Ft max 30 295 Ft

Külföldre elektronikusan 0,658% min 10,91 EUR max 140,87 EUR

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,681% min 10,91 EUR max 140,87 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Belföldre elektronikusan 0,658% min 10,91 EUR max 140,87 EUR

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,681% min 10,91 EUR max 140,87 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemével egyező devizában 0,021% min 4,37 EUR max 32,72 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemétől eltérő devizában 0,021% min 4,37 EUR max 32,72 EUR

Számlavezetőn belül a számla pénznemével egyező devizában 0% min 0 EUR max 0 EUR

Bankkártya nélkül bankfiókban (Ft) 0,965% min 640 Ft max 2 120 615 Ft

Bankkártya nélkül bankfiókban (más devizanemben) 1,02% min 1,62 EUR max 8 483,07 EUR

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban (Ft) 0% min 0 Ft max 0 Ft

Készpénzbefizetés saját bankfiókban, forinttól eltérő devizanemben 0% min 0 EUR max 0 EUR

Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon 3 000 Ft

Fedezetigazolás 2 000 Ft

Számlaegyenleg igazolás 2 000 Ft

Árfolyamok URL hivatkozás https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam 

Deviza jóváírás

Készpénzfelvétel belföldön

Készpénzbefizetés belföldön

B/1) Lakossági Kondíciók Allegro számlacsomagra vonatkozóan

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

Allegro

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1.

A számlacsomag 2022. június 20-tól nem értékesíthető!

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Egyéb információk

A jelen kondíciós jegyzékben fel nem tüntetett kondíciók megtalálhatóak a MagNet Bank Zrt .  mindenkor aktuális Általános Hirdetményében, mely a 

www.magnetbank.hu  honlapon elérhető.

1
 Ügyfél kérésére az elektornikus kivonat mellett bankfiókban havonta egyszer díjmentesen kérhető papír alapú havi kivonat.

2
 A számlavezetés csomagdíja magába foglalja a havi egyszeri kivonat postázásának költségét.

3
 A bankkártyához kapcsolódó, esetlegesen felmerülő további kondíciókat a MagNet Bank bankkártyákra vonatkozó Kondíciós listája  hirdetmény  tartalmazza. A 

számlához kizárólag Forint alapú MasterCard Alap  típusú  kártya igényelhető.
4
 Az akció visszavonásig érvényes 

5
 A 2019. július 31-ig értékesített számlacsomagokról történő átszerződés esetén az első átszerződés díja 0 Ft.

* Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 35. §-a alapján:

(1) Azonnali átutalási megbízásnak (AFR) minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha

a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,

b) összege legfeljebb 10 millió Ft,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,

d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott módon 

nyújtja be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel, valamint

e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.

(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali 

átutalási megbízásnak minősül.

Általános szolgáltatások

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

Készpénz

Egyéb szolgáltatások

Számlavezetés

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

SMS -szolgáltatás

Átutalás belföldön forintban

Rendszeres átutalás

Beszedés

Átutalás euroban (SEPA)

Átutalás egyéb devizában

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam


Számlanyitási díj 0 Ft

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal
1

2 400 Ft / hó

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal
2

2 600 Ft / hó

A csomagban foglalt szolgáltatások

Forint alapú MasterCard Dombornyomott bankkártya   legyártásának díja 

és a bankkártya éves díja
3
,

Átutalás belföldön forintban számlavezetőn belül elektronikusan,

Átutalás belföldön forintban számlavezetőn kívül elektronikusan,

Rendszeres átutalás forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan,

Rendszeres átutalás forintban számlavezetőn belül, elektronikusan,

Beszedés forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan, 

Beszedés forintban számlavezetőn belül, elektronikusan

Számlazárás díja
4 5 000 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Számlaváltás díja
5

5 000 Ft / alkalom

Devizanem HUF

Látra szóló éves kamatláb 0,01%

EBKM értéke 0,01%

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi díja
4

250 Ft / hó

Akciós díj: 0 Ft / hó

Aláíró SMS üzenet díja (db)
4 32 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Értesítő/egyéb sms díja (db) 32 Ft

SMS szolgáltatás/csomag díja 325 Ft / hó

Számlavezetőn kívül elektronikusan és bankon kívüli AFR utalás* 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 430 Ft max 30 066 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belüli AFR 

utalás* ügyfél saját számlái közt 0% min 0 Ft max 0 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belül AFR utalás* 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,729% min 267 Ft max 12 746 Ft

Viber átutalás 0,459% min 32 780 Ft max 74 860 Ft

Forintban Számlavezetőn kívül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,784% min 430 Ft max 30 066 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,729% min 267 Ft max 12 746 Ft

Forintban számlavezetőn kívül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Külföldre elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 430 Ft max 30 066 Ft

Belföldre elektronikusan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 430 Ft max 30 066 Ft

Külföldre elektronikusan 0,653% min 10,83 EUR max 139,81 EUR

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,675% min 10,83 EUR max 139,81 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Belföldre elektronikusan 0,653% min 10,83 EUR max 139,81 EUR

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,675% min 10,83 EUR max 139,81 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemével egyező devizában 0,021% min 4,33 EUR max 32,48 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemétől eltérő devizában 0,021% min 4,33 EUR max 32,48 EUR

Számlavezetőn belül a számla pénznemével egyező devizában 0% min 0 EUR max 0 EUR

Bankkártya nélkül bankfiókban (Ft) 0,957% min 635 Ft max 2 104 610 Ft

Bankkártya nélkül bankfiókban (más devizanemben) 1,01% min 1,61 EUR max 8 419,05 EUR

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban (Ft) 0% min 0 Ft max 0 Ft

Készpénzbefizetés saját bankfiókban, forinttól eltérő devizanemben 0% min 0 EUR max 0 EUR

Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon 3 000 Ft

Fedezetigazolás 2 000 Ft

Számlaegyenleg igazolás 2 000 Ft

Árfolyamok URL hivatkozás https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam 

A jelen kondíciós jegyzékben fel nem tüntetett kondíciók megtalálhatóak a MagNet Bank Zrt.   mindenkor aktuális Általános Hirdetményében, mely a 

www.magnetbank.h u honlapon elérhető.

Beszedés

Átutalás euroban (SEPA)

Átutalás egyéb devizában

Deviza jóváírás

Készpénz

Készpénzfelvétel belföldön

Készpénzbefizetés belföldön

Egyéb szolgáltatások
Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Egyéb információk

1
 Ügyfél kérésére az elektornikus kivonat mellett bankfiókban havonta egyszer díjmentesen kérhető papír alapú havi kivonat.

2
 A számlavezetés csomagdíja magába foglalja a havi egyszeri kivonat postázásának költségét.

3
 A bankkártyához kapcsolódó, esetlegesen felmerülő további kondíciókat a MagNet Bank bankkártyákra vonatkozó Kondíciós listája  hirdetmény tartalmazza. A 

számlához kizárólag Forint alapú MasterCard Dombornyomott  típusú kártya igényelhető. 
4
 Az akció visszavonásig érvényes 

5
 A 2019. július 31-ig értékesített számlacsomagokról történő átszerződés esetén az első átszerződés díja 0 Ft. 

* Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 35. §-a alapján:

(1) Azonnali átutalási megbízásnak (AFR) minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha

a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,

b) összege legfeljebb 10 millió Ft,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,

d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott 

módon nyújtja be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel, valamint

e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.

(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás 

azonnali átutalási megbízásnak minősül.

Rendszeres átutalás

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

B/1) Lakossági Kondíciók Forte számlacsomagra vonatkozóan

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1.

Forte

Általános szolgáltatások
Számlavezetés

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

SMS -szolgáltatás

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön forintban

A számlacsomag 2022. június 20-tól nem értékesíthető!

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam


Számlanyitási díj 0  EUR

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal
1

1,8 EUR / hó

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal
2

2,5 EUR / hó

Számlazárás díja
3 5 000 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Számlaváltás díja
4

5000 Ft/alkalom

Devizanem EUR,CHF,USD,GBP

Látra szóló éves kamatláb 0,01%

EBKM értéke 0,01%

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi díja
3

250 Ft / hó

Akciós díj: 0 Ft / hó

Aláíró SMS üzenet díja (db)
3 32 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Értesítő/egyéb sms díja (db) 32 Ft

SMS szolgáltatás/csomag díja 331 Ft / hó

Külföldre elektronikusan 0,600% min 307 Ft max 46 441 Ft

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 458 Ft max 46 441 Ft

Belföldre elektronikusan 0,600% min 307 Ft max 46 441 Ft

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 458 Ft max 46 441 Ft

Külföldre elektronikusan 0,664% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,687% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Belföldre elektronikusan 0,664% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,687% min 11,01 EUR max 142,20 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemével egyező devizában 0,021% min 4,41 EUR max 33,03 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemétől eltérő devizában 0,021% min 4,41 EUR max 33,03 EUR

Számlavezetőn belül a számla pénznemével egyező devizában 0% min 0 EUR max 0 EUR

Bankkártya nélkül bankfiókban (Ft) 0,974% min 646 Ft max 2 140 621 Ft

Bankkártya nélkül bankfiókban (forinttól eltérő devizanemben) 1,03% min 1,64 EUR max 8 563,10 EUR

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban (Ft) 0% min 0 Ft max 0 Ft

Készpénzbefizetés saját bankfiókban, forinttól eltérő devizanemben 0% min 0 EUR max 0 EUR

Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon 3 000 Ft

Fedezetigazolás 2 000 Ft

Számlaegyenleg igazolás 2 000 Ft

Árfolyamok URL hivatkozás https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam 

A jelen kondíciós jegyzékben fel nem tüntetett kondíciók megtalálhatóak a MagNet Bank Zrt.  mindenkor aktuális Általános Hirdetményében, mely a 

www.magnetbank.hu  honlapon elérhető.

Átutalás euroban (SEPA)
5

Átutalás egyéb devizában

Deviza jóváírás

Készpénz

Készpénzfelvétel belföldön

Készpénzbefizetés belföldön

Egyéb szolgáltatások

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Egyéb információk

1
 Ügyfél kérésére az elektornikus kivonat mellett bankfiókban havonta egyszer díjmentesen kérhető papír alapú havi kivonat.

2
 A számlavezetés csomagdíja magába foglalja a havi egyszeri kivonat postázásának költségét.

3
 Az akció visszavonásig érvényes.

4
 A 2019. július 31-ig értékesített számlacsomagokról történő átszerződés esetén az első átszerződés díja 0 Ft.

5
 A maximum díjtétel a 2019.október.15-én érvényes MNB hivatalos EUR/HUF árfolyam alapján került meghatározásra, amely 332,17 EUR/HUF volt.

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

B/1) Lakossági Kondíciók Lento számlacsomagra vonatkozóan

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1.

Lento

A számlacsomag 2022. június 20-tól nem értékesíthető!

Általános szolgáltatások

Számlavezetés

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

SMS -szolgáltatás

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam


Számlanyitási díj 0 Ft

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal
1

1,8 EUR / hó

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal
2

2,5 EUR / hó

A csomagban foglalt szolgáltatások
A számlacsomag havi díja nem tartalmaz bankkártyát. 

3

Számlazárás díja
4 5 000 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Számlaváltás díja
5

5 000 Ft / alkalom

Devizanem EUR,CHF,USD,GBP

Látra szóló éves kamatláb 0,01%

EBKM értéke 0,01%

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi díja
4

250 Ft / hó

Akciós díj: 0 Ft / hó

Aláíró SMS üzenet díja (db)
4 32 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Értesítő/egyéb sms díja (db) 32 Ft

SMS szolgáltatás/csomag díja 325 Ft /hó

Külföldre elektronikusan 0,600% min 307 Ft max 46 441 Ft

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 458 Ft max 46 441 Ft

Belföldre elektronikusan 0,600% min 307 Ft max 46 441 Ft

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 458 Ft max 46 441 Ft

Külföldre elektronikusan 0,653% min 10,83 EUR max 139,81 EUR

Külföldre papír alapon (bankfiókban) 0,675% min 10,83 EUR max 139,81 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 EUR max 0 EUR

Belföldre elektronikusan 0,653% min 10,83 EUR max 139,81 EUR

Belföldre papír alapon (bankfiókban) 0,675% min 10,83 EUR max 139,81 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemével egyező devizában 0,021% min 4,33 EUR max 32,48 EUR

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemétől eltérő devizában 0,021% min 4,33 EUR max 32,48 EUR

Számlavezetőn belül a számla pénznemével egyező devizában 0% min 0 EUR max 0 EUR

Bankkártya nélkül bankfiókban (Ft) 0,957% min 635 Ft max 2 104 610 Ft

Bankkártya nélkül bankfiókban (forinttól eltérő devizanemben) 1,01% min 1,61 EUR max 8 419,05 EUR

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban (Ft) 0% min 0 Ft max 0 Ft

Készpénzbefizetés saját bankfiókban, forinttól eltérő devizanemben 0% min 0 EUR max 0 EUR

Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon 3 000 Ft

Fedezetigazolás 2 000 Ft

Számlaegyenleg igazolás 2 000 Ft

Árfolyamok URL hivatkozás https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam 

A jelen kondíciós jegyzékben fel nem tüntetett kondíciók megtalálhatóak a MagNet Bank Zrt .  mindenkor aktuális Általános Hirdetményében, mely a 

www.magnetbank.hu  honlapon elérhető.

Átutalás euroban (SEPA)
6

Átutalás egyéb devizában

Deviza jóváírás

Készpénz

Készpénzfelvétel belföldön

Készpénzbefizetés belföldön

Egyéb szolgáltatások

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Egyéb információk

1
 Ügyfél kérésére az elektornikus kivonat mellett bankfiókban havonta egyszer díjmentesen kérhető papír alapú havi kivonat.

2
 A számlavezetés csomagdíja magába foglalja a havi egyszeri kivonat postázásának költségét.

3
 A számlához bankkártya nem igényelhető.

4
 Az akció visszavonásig érvényes 

5 
A 2019. július 31-ig értékesített számlacsomagokról történő átszerződés esetén az első átszerződés díja 0 Ft. 

6
 A maximum díjtétel a 2019.október.15-én érvényes MNB hivatalos EUR/HUF árfolyam alapján került meghatározásra, amely 332,17 EUR/HUF volt.

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

B/1) Lakossági Kondíciók Vivo számlacsomagra vonatkozóan

Hatálybalépés időpontja: 2022.  július 1. 

Vivo

A számlacsomag 2022. április 1-től nem értékesíthető!

Általános szolgáltatások

Számlavezetés

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

SMS -szolgáltatás

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam


Számlanyitási díj 0 Ft

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal 0 Ft / hó

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal 0 Ft / hó

Számlazárás díja
2 5 000 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Bankkártya nem igényelhető

Devizanem HUF

Látra szóló éves kamatláb 0,01%

EBKM értéke 0,01%

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi díja
2

250 Ft / hó

Akciós díj: 0 Ft / hó

Aláíró SMS üzenet díja (db)
2 34 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Értesítő/egyéb sms díja (db) 34 Ft

SMS szolgáltatás/csomag díja 346 Ft / hó

Számlavezetőn kívül papír alapon (bankfiókban) 0,621% min 458 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül manuálisan 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül papír alapon (bankfiókban) 0,776% min 285 Ft

Hiteltörlesztési díj 0 Ft

Számlavezetőn kívülről a számla pénznemével egyező devizában 0% min 0 Ft max 0 Ft

Számlavezetőn belül a számla pénznemével egyező devizában 0% min 0 Ft max 0 Ft

Bankkártya nélkül bankfiókban (Ft) 1,019% min 677 Ft

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban (Ft) 0% min 0 Ft max 0 Ft

Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon 3 000 Ft

Fedezetigazolás 2 000 Ft

Számlaegyenleg igazolás 2 000 Ft

A jelen kondíciós jegyzékben fel nem tüntetett kondíciók megtalálhatóak a MagNet Bank Zrt.   mindenkor aktuális Általános Hirdetményében, mely a 

www.magnetbank.hu  honlapon elérhető.

Forint jóváírás

Készpénz

Készpénzfelvétel belföldön

Számlavezetés

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

Átutalás belföldön forintban

Készpénzbefizetés belföldön

Egyéb szolgáltatások

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Egyéb információk

Általános szolgáltatások

A számlát kizárólag a 2019. július 31-én, és az azt követően jelzálog-hitelszerződést kötő, fogyasztónak
1
 minősülő ügyfelek választhatják a 

fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 2016. március 21. napjától hatályos 14/A. § (3) a) pontja alapján.

1
Fogyasztó: A 2009. évi CLXII. törvény 3. § 3. pontja értelmében az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes

személy.

2
 Az akció visszavonásig érvényes.

 A CREDITHEZ elnevezésű fizetési számla kizárólag magyar forint devizanemben nyitható, a számlán, csak az alább meghirdetett tranzakciók 

végezhetők az alábbiakban meghatározott díjtételek mellett.

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/B. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

CREDITHEZ2 lakossági számla

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1.

CREDITHEZ2

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

SMS -szolgáltatás

A számlacsomag 2022. június 20-tól nem értékesíthető!



Kivonat kiküldés gyakorisága Havonta (Alternatív cím beállításának lehetősége)

Posta költség Belföldre: 500 Ft/db Külföldre: 1 000 Ft/db

Fizetési emlékeztető Belföldre: 500 Ft/db Külföldre: 1 000 Ft/db

Hiteltörlesztési díj (fizetési számláról történő hiteltörlesztés esetén 

felszámítandó díj) 0,3% max. 6 000Ft/alkalom

Fiókban maradó számlakivonat tárolási díja 300 Ft/kivonat/hó

Felszólító levél (fizetési számlához kapcsolódó késedelem, kötelező 

dokumentum pótlásra felszólítás esetén) Belföldre: 1 000 Ft/db Külföldre: 2 000 Ft/db

Igazolás 2000 Ft/alkalom

Netbank  jelszó blokkolás feloldása/letiltás/jelszó pótlás díja 1000 Ft/alkalom

Késedelmi kamat Jegybanki alapkamat kétszerese

SWIFT levelezés, deviza utalás esetén SWIFT másolat, külön levelezés, 

sürgetés vagy IBAN és (nem SEPA utalás esetén) SWIFT(BIC) kód hiánya 12 EUR

Hibás egyedi azonosító megjelölése miatt (ügyfél hibájából) hibásan 

teljesített átutalás összegének visszaszerzési kísérlete a Bank által Az összeg 0,5%-a, minimum 22 500 Ft

Megbízás visszavonása
1,2

 (nem IG2 rendszerben) 2 000 Ft/alkalom

Napközbeni elszámolásban küldött tranzakció és AFR utalás* visszahívási 

díja 6 000 Ft/ alkalom

SEPA elszámolásban küldött tranzakció visszahívási díja 6000 Ft/ alkalom

Napközbeni elszámolásban visszahívott összeg és AFR utalás* 

tranzakciós díja  (a visszautalt összegből kerül levonásra) 0,40% min. 6 000 Ft /tétel

SEPA elszámolásban visszahívott összeg tranzakciós díja  (a visszautalt 

összegből kerül levonásra) 0,40% min. 6 000 Ft /tétel

Jogalap nélküli birtoklás díja (Felelős őrzés díja) 1 000 Ft/hó

Bankváltás ügyintézés díja
3

Tényleges banki ráfordítás ésszerű és arányos összege, Bankváltással 

kapcsolatos költség: harmadik fél (szolgáltató) által felszámolt, a Bank tényleges 

ráfordításaival arányos, ésszerű díj

Állandó átutalás törlésének díja
4

A Rendszeres átutalási összeg 0,3%-a

Beszedési megbízás megadása fiókban
5

200 Ft/tétel Akciós jelleggel: 0 Ft/tétel

Idegen bankköltség Ténylegesen felmerült idegen bankköltség

Deviza megbízás visszavonása
6,7

4 000 Ft/alkalom

Valutaváltás valutáról forintra Valuta vételi árfolyam alkalmazásával

Valutaváltás valutáról valutára Valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával

Valutaváltás forintról valutára Valuta eladási árfolyam alkalmazásával

Címletváltás

A pénztáraink pénzérmét – címletenként legfeljebb 100 darabot – más címletű 

pénzérmére, illetőleg bankjegyre, bankjegyet pedig más címletű – címletenként 

legfeljebb 100 darabot – bankjegyre, illetőleg pénzérmére díj-, jutalék- és 

költségmentesen átváltjuk.

Másodlagos azonosító rögzítése, módosítása, megújítása, törlése – 

bankfiókban** 2.020 Ft/másodlagos azonosító

Másodlagos azonosító rögzítése, módosítása, megújítása, törlése – 

Netbankon/Mobilbankon, vagy GIRO üzenetben érkező**

Díjmentes, akciósan 2020. december 31-ig (a normál díj 1.010 Ft/másodlagos 

azonosító, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2020. 

december 31-ig tart)

5
 Az akció visszavonásig érvényes

** Másodlagos számlaazonosító: A Számlatulajdonos vagy Rendelkezésre jogosult által a Bank, mint a Számlatulajdonos fizetési számláját vezető 

pénzforgalmi szolgáltató útján a GIRO Zrt. részére T napon megadott egyedi azonosító, amely a Számlatulajdonos fizetési számlájának egyértelmű 

azonosítására szolgál. 

- Másodlagos számlaazonosító módosítása a Banknál regisztrált Másodlagos számlaazonosító törlését és új Másodlagos számlaazonosító bejelentését 

jelenti. 

- Törlés alatt értve a Banknál regisztrált Másodlagos számlaazonosító a Banknál történt Ügyfél általi törlését, és a Banknál regisztrált Másodlagos 

számlaazonosító GIRO üzenetben érkezett törlését más pénzforgalmi szolgáltatónál történt regisztrációja okán. 

A Másodlagos számlaazonosító Netbankon/Mobilbankon keresztül történő rögzítés, módosítása, megújítás, törlés lehetőségét a bank később vezeti be, 

amelyről az ügyfeleket hirdetmény útján értesíti.

* Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 35. §-a alapján:

(1) Azonnali átutalási megbízásnak (AFR) minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha

a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,

b) összege legfeljebb 10 millió Ft,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,

d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott 

módon nyújtja be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel, valamint

e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.

(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás 

azonnali átutalási megbízásnak minősül.

1
A Bank a megbízás visszavonását kizárólag az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőig köteles elfogadni,

kivéve a GIRO utalások visszavonását, amelyet a Bank értéknapon a GIRO befogadási határidőig fogad el. A befogadási határidőket a MagNet Bank

Általános Hirdetménye  tartalmazza.

              HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ 

KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI KONDÍCIÓKRÓL

Egyéb díjak, kivonatküldés, igazolás, elektronikus szolgáltatások, késedelmi kamat; Deviza fizetési 

forgalommal és pénztári műveletekkel kapcsolatos egyéb kondíciók

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1.

Egyéb díjak, kivonatküldés, igazolás, elektronikus szolgáltatások, késedelmi kamat

Deviza fizetési forgalommal és pénztári műveletekkel kapcsolatos egyéb hirdetmények

2
 Az értéknapot megelőző napi – az adott tranzakciótípusra vonatkozó – befogadási határidőt megelőző visszavonás esetén ingyenes.

3
A bankváltásra vonatkozó 263/2016 (VIII.31.) Korm. rendelet alapján a Bank nem számítja fel az ezen jogszabály által meghatározott esetekben a

bankváltással kapcsolatban fel nem számítható díjakat és költségeket. A Bank fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások jövőbeni módosítása,

vagy a harmadik fél által nyújtott szolgáltatás költségének változása maga után vonja a Bank által felszámítható díjak és költségek körének, illetve azok

összegének módosulását.
4
 Akkor kerül felszámításra, amennyiben kevesebb, mint 3 állandó átutalás kerül könyvelésre. 

6
A Bank a megbízás visszavonását kizárólag az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőig köteles elfogadni. A

befogadási határidőket a MagNet Bank Általános Hirdetménye   tartalmazza.

7
 Az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőt megelőző visszavonás esetén ingyenes.

Egyéb tájékoztatás

A Sopron Bank Zrt. azon ügyfele számára nyújtható/elérhető  ingyenes számlacsomag, akinek rendszeres bevétele, jövedelme származik a Sopron Bank Zrt-től vagy stratégiai 

partnereitől.
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