
Számlanyitási díj 0 Ft

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal
1

500 Ft / hó

Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papíralapú kivonattal
2

700 Ft / hó

Számlazárás díja
3

5 000 Ft

Akciós díj: 0 Ft

Számlaváltás díja
4

5 000 Ft / alkalom

Devizanem HUF, EUR, CHF, GBP, USD

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-utalások* 0,600% min. 307 Ft

Számlavezetőn kívül papíralapon (bankfiókban) 0,621% min. 458 Ft

Ügyfél saját számlái között számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belüli AFR utalások* 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 belüli AFR-utalások* 0,488% min. 78 Ft

Számlavezetőn belül papíralapon (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 papíralapon (bankfiókban) 0,776% min. 285 Ft

Forintban számlavezetőn belül elektronikusan 0,604% min. 171 Ft

Forintban számlavezetőn belül papíralapon (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 papíralapon (bankfiókban) 0,621% min. 458 Ft

Belföldre elektronikusan 0,600% min. 307 Ft

Belföldre papíralapon (bankfiókban) 0,621% min. 458 Ft

Külföldre elektronikusan 0,696% min. 11,52 EUR

Külföldre papíralapon (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 papíralapon (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 papíralapon 3 000 Ft

Fedezetigazolás 2 000 Ft

Számlaegyenleg-igazolás 2 000 Ft

Árfolyamok URL-hivatkozása https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/arfolyam 

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.

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 betéte.

Hatálybalépés időpontja: 2022. július 1. 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. - Cégjegyzékszám: 01-10-046111- www.magnetbank.hu

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 Andante2 kondícióiról .

Közzététel napja: 2022. június 23.

A jelen kondíciós jegyzékben fel nem tüntetett kondíciók megtalálhatóak a MagNet Bank Zrt.  mindenkor aktuális, SBB Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. mellékletének HIRDETMÉNY A 

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI KONDÍCIÓKRÓL című részében, valamint az Általános Hirdetményében, melyek a www.magnetbank.hu honlapon 

elérhetők.

Beszedés

Átutalás euróban (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 papíralapú 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 MagNet Bank Zrt. SBB Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

B/1) Lakossági Kondíciók Andante2 számlacsomagra vonatkozóan

Andante2

Általános szolgáltatások

Számlavezetés

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

Sms-szolgáltatás

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

Átutalás belföldön forintban

Kizárólag a 2019.07.31. előtt nyitott számlacsomagokból való automatikus átszerződésre szolgáló csomag, ügyfél által nem igényelhető.

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

