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Lakossági forint számlacsomagok

számlacsomag neve ILLETÉKTELEN1 ÁLTALÁNOS CSILLAG6 DIAMOND2 NYUGDÍJAS3
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) 0 – 1 000 000 Ft 0,10% (0,10% ) 0,10% (0,10% ) 0,10% (0,10% ) 0,10% (0,10% ) 0,10% (0,10% )

1 000 000 Ft felett 1,00% (1,00% ) 0,10% (0,10% ) 1,00% (1,00% ) 1,00% (1,00% ) 1,00% (1,00% )
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Számlanyitás díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes

Minimális pénzforgalmi jutalék díjmentes 190 Ft5 díjmentes díjmentes díjmentes

Rendszeres forgalmi/havi kivonat (Netbank) díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes

Forgalmi kivonat postai kiküldéssel 200 Ft/kivonat 200 Ft/kivonat 200 Ft/kivonat 200 Ft/kivonat 200 Ft/kivonat

Havi kivonat postai kiküldéssel 100 Ft/kivonat 100 Ft/kivonat 100 Ft/kivonat 100 Ft/kivonat díjmentes

Havi számlavezetési díj 0 - 1 000 Ft7 díjmentes 0 - 1 000 Ft7 0 - 1 000 Ft7 0 - 1 000 Ft7

Minimum fizetési számla egyenleg 0 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft 0 Ft 500 Ft
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Átutalás más 
banknál vezetett 
számlára (GIRO)

Netbankon 100 000 Ft/tételig díjmentes 0,15% és 230 Ft díjmentes díjmentes díjmentes

Netbankon 100 000 Ft/tétel felett 0,15 % 0,15% és 230 Ft 0,15% és 230 Ft 0,15 % 0,15% és 230 Ft

Nyomtatványon/Telebankon 0,27% és 350 Ft 0,27% és 350 Ft 0,27% és 350 Ft 0,27% és 350 Ft 0,27% és 350 Ft

Átutalás bankon belül saját számlára díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes

Átutalás ban-
kon belül ide-
gen számlára

Netbankon 100 000 Ft/tételig díjmentes 0,10% és 100 Ft díjmentes díjmentes díjmentes

Netbankon 100 000 Ft/tétel felett 0,05% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft 0,05% és 100 Ft 0,05% és 100 Ft 0,05% és 100 Ft

Nyomtatványon/Telebankon 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft

Bankközi átutalás VIBER 0,25% és 10 000 Ft 0,25% és 10 000 Ft 0,25% és 10 000 Ft 0,25% és 10 000 Ft 0,25% és 10 000 Ft

Rendszeres 
átutalás

Netbankon 100 000 Ft/tételig díjmentes 0,20% min 50 Ft díjmentes díjmentes díjmentes

Netbankon 100 000 Ft/tétel felett 0,15 % 0,20% min 50 Ft 0,15% és 230 Ft 0,15 % 0,15% és 230 Ft

Nyomtatványon/Telebankon 0,20% 0,20% min 50 Ft 0,20% min. 50 Ft 0,20% 80 Ft/tétel

Csoportos átutalás 0,20% min. 50 Ft 0,20% min 50 Ft 0,20% min. 50 Ft 0,20% min. 50 Ft 0,20% min. 50 Ft

Csoportos beszedési megbízás díjmentes 0,20% min 50 Ft díjmentes díjmentes díjmentes
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Készpénzbefizetés díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes

Készpénzfel-
vétel
(napi 1 tétel)

500 000 Ft-ig 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft díjmentes

500 001 - 1 000 000 Ft-ig 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100 Ft 0,10% és 100Ft

1 000 000 Ft felett 0,34% és 380Ft 0,34% és 380Ft 0,34% és 380Ft 0,34% és 380Ft 0,34% és 380 Ft

Készpénzfelvétel (minden egyéb tétel) 0,34% és 380 Ft 0,34% és 380Ft 0,34% és 380 Ft 0,34% és 380 Ft 0,34% és 380 Ft
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VISA Electron (új szerződés 2013. június 1-től nem köthető)

Kártyadíj (főkártya) havi 250 Ft éves 1 000 Ft éves 1 000 Ft díjmentes díjmentes

Bankkártyával 
történő díjmentes 
készpénzfelvétel4

MagNet ATM 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó

Egyéb  belföldi ATM 1 tranzakció/hó 1 tranzakció/hó 1 tranzakció/hó 1 tranzakció/hó 1 tranzakció/hó

Vásárlás díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes

MasterCard Alap8 (új szerződés 2013. június 1-től köthető)

Havi kártyadíj (főkártya) 200 Ft 200 Ft 200 Ft 150Ft 150 Ft

Bankkártyával 
történő díjmentes 
készpénzfelvétel4

MagNet ATM 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó

Egyéb belföldi ATM 0 tranzakció/hó 0 tranzakció/hó 0 tranzakció/hó 0 tranzakció/hó 0 tranzakció/hó

Vásárlás díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes

MasterCard Dombornyomott8 (új szerződés 2013. június 1-től köthető)

Havi kártyadíj (főkártya) 300 Ft 300 Ft 300 Ft 300 Ft 30 0 Ft

Bankkártyával 
történő díjmentes 
készpénzfelvétel4

MagNet ATM 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó 2 tranzakció/hó 2 t r a n z a kc i ó/ h ó

Egyéb belföldi ATM 1 tranzakció/hó 1 tranzakció/hó 1 tranzakció/hó 1 tranzakció/hó 1 t r a n z a kc i ó/ h ó

Vásárlás díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes
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NetBank használat díjmentes 150 Ft/hó díjmentes díjmentes díjmentes

SMS értesítés a Netbankba történő belépésről 
(belföldi számra) díjmentes 10 Ft/sms 10 Ft/sms díjmentes 10 Ft/sms

Kódszó igénylése sms-ben (belföldi számra) 10 Ft/sms 10 Ft/sms 10 Ft/sms 10 Ft/sms 10 Ft/sms

SMS értesítés a Netbankos számlainformáció-
ról (belföldi számra) díjmentes 20 Ft/sms 20 Ft/sms díjmentes 20 Ft/sms

Érvényes: 2013. augusztus 1-től

Magánszemélyek részére
A MagNet Bank zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi 

díjakról, jutalékokról és költségekről

Közzététel: 2013. augusztus 1.

FIÓKJAINK Telefon Nyitva tartás

1032 Budapest, Bécsi út 195.
1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11.
1062 Budapest, Andrássy út 98.
1085 Budapest, József krt. 72.
1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 7. 
1111 Budapest, Bartók Béla út 34.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 41.
1149 Budapest, Nagy Lajos kir. u. 214.
1191 Budapest, Kossuth tér 5.
2083 Solymár, Várhegy u. 1.

(06 1) 428-8820
(06 1) 428-8808
(06 1) 428-8800
(06 1) 428-8821
(06 1) 428-8817
(06 1) 428-8815
(06 1) 428-8811
(06 1) 428-8812
(06 1) 428-8814
(06 1) 428-8813 

H - P: 8–17h

1016 Budapest, Mészáros u. 6. (06 1) 428-8819 H - P: 930–1630h

1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 21-29.
1038 Budapest, Csobánka tér 1.

(06 1) 428-8818
(06 1) 428-8816

H - K: 8–16h
Sz: 8–17h
Cs: 8–16h
P: 8–14h

1088 Budapest Rákóczi út 1-3. (06 1) 428-8822 H, Cs: 830–18h
K, Sz, P: 830–16h

2120 Dunakeszi Fő út 41. (06 1) 428-8823 H - P: 8–18h
TeleBank 06-40-20 40 60 H:  8–20h, K-P: 8–17h

NetBank www.magnetbank.hu 0 – 24h
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Minden csomag tartalmazza a NetBank szolgáltatást. Egyéb díjtételek tekintetében a HIRDETMÉNY általános díjtételei az irányadók. Új számlacsomagra tör-
ténő váltás minden esetben csak a tárgyhónapot követő hó 1-től lehetséges.

1Az Illetéktelen számlacsomag 2013. június 24-től már nem igényelhető. Az Illetéktelen számlacsomagra vonatkozóan a MagNet Bank garantálja, hogy a számlacsomag 
díjai és jutalékai 2013. december 31-ig nem emelkednek a tranzakciós illeték áthárítása miatt. A garancia nem érvényes arra az esetre, ha 2012. december 10. és 2013. 
december 31. között a tranzakciós illeték mértéke megemelkedik. Az Illetéktelen számlacsomag kizárólag bankkártyával együtt igényelhető. Meglévő MagNet lakos-
sági számlacsomag a díjcsomag módosításával nem váltható Illetéktelen számlacsomagra.
2 A Diamond számlacsomagot kizárólag olyan lakossági ügyfél választhatja, akinek fizetési számlájára rendszeres munkabérutalás, vagy átutalással havi legalább 
100 000 Ft rendszeres jóváírás érkezik és rendelkezik MagNet Bank által kibocsátott bankkártyával. Továbbá szükséges havonta legalább két megbízás tetszőlege-
sen kombinálva a következők közül: csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás, állandó átutalási, illetve nyomtatványon, Telebankon vagy Netbankon 
megadott eseti átutalási megbízás teljesítése.
3 A Nyugdíjas számlacsomagot kizárólag olyan nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező lakossági ügyfél választhatja, akinek a számlájára havi rendszerességgel érkezik 
nyugdíj átutalás.
4 A díjmentes tranzakciók fizetési számlánként értendők, a felhasznált darabszám számbavétele során a bank VISA bankkártyák esetén a könyvelés napjának dátumát, 
MasterCard bankkártyák esetében pedig a tranzakció napjának dátumát veszi figyelembe. Az egyenleg lekérdezés és a sikertelen tranzakciók száma a díjmentes tran-
zakciók darabszámánál VISA bankkártyák esetén igen, MasterCard bankkártyák esetén nem kerül figyelembe vételre. 
5 Átutalásokhoz és készpénz tranzakciókhoz kapcsolódóan felszámolt jutalékok minimum összege, mely nem tartalmazza a bankkártyához kötődő díjakat és jutalé-
kokat, a NetBank használati díjat, valamint a fizetési számlavezetéshez kapcsolódó egyéb díjakat.
6 A VÉNUSZ Lakossági számlacsomag 2010. szeptember 1-től CSILLAG Közösségi Számlacsomag néven él tovább. A változás szerződésmódosítást nem igényel.
7 Az ügyfél választása szerint. Választható számlavezetési díjak: 0, 100, 200, 300, 400, 500, 1 000 Ft. 2011.11.02-a előtt nyílt fizetési számlák esetében a CSILLAG, DIA-
MOND és NYUGDÍJAS számlacsomag esetében a havi számlavezetési díj továbbra is díjmentes marad, amíg a számlatulajdonos ettől eltérően nem rendelkezik és a 
hirdetmény ezt a lehetőséget biztosítja.
8 VISA-ról MasterCard típusúra cserélt bankkártyák esetén 2013. december 31-éig a csereként kibocsátott MasterCard bankkártyákra – a bankkártya limitek kivételével 
- a VISA Electron bankkártyákra vonatkozó díjakat, jutalékokat és költségeket alkalmazzuk. A VISA-ról MasterCard típusúra cserélt bankkártyák esetén a MasterCard 
bankkártyára vonatkozó limitek állíthatók be. 2014. január 1-től a VISA-ról MasterCard típusúra cserélt kártyák esetén az adott típusnak megfelelő, hatályos Hirdet-
ményben rögzített díjak, jutalékok és költségek kerülnek majd alkalmazásra.

7 Az ügyfél választása szerint. Választható számlavezetési díjak: 0, 100, 200, 300, 400, 500, 1 000 Ft. 2011.11.02-a előtt nyílt fizetési számlák esetében a CSILLAG, DIA-
MOND és NYUGDÍJAS számlacsomag esetében a havi számlavezetési díj továbbra is díjmentes marad, amíg a számlatulajdonos ettől eltérően nem rendelkezik és a
hirdetmény ezt a lehetőséget biztosítja.

1Az Illetéktelen számlacsomag 2013. június 24-től már nem igényelhető. Az Illetéktelen számlacsomagra vonatkozóan a MagNet Bank garantálja, hogy a számlacsomag
díjai és jutalékai 2013. december 31-ig nem emelkednek a tranzakciós illeték áthárítása miatt. A garancia nem érvényes arra az esetre, ha 2012. december 10. és 2013. 
december 31. között a tranzakciós illeték mértéke megemelkedik. Az Illetéktelen számlacsomag kizárólag bankkártyával együtt igényelhető. Meglévő MagNet lakos-
sági számlacsomag a díjcsomag módosításával nem váltható Illetéktelen számlacsomagra.

• Látraszóló kamatok

Forint fizetési számlák kamatai

éves kamatláb:  
0,10% (0,10% EBKM)
NetBank: 
0,10% (0,10% EBKM)
 

Deviza fizetési számlák kamatai

 devizanem éves kamatláb (EBKM) %
 EUR 0,12 (0,12)
 USD 0,06 (0,06)
 CHF 0,00 (0,00)

• Forint fizetési forgalom

(forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett számla 
javára)

Számlavezetés költségei költség
Számlanyitás díjmentes
Számlaegyenleg lekérdezés díjmentes
Minimum fizetési számla egyenleg 1 000 Ft
Minimális pénzforgalmi jutalék fizetési számlánként* 190 Ft

Jóváírások

Forintátutalás forintszámla javára díjmentes
Postautalványon érkezett befizetés jóváírása 100 Ft/db + postai díj
Azonnali átutalás (VIBER) forintszámla javára 1 000 Ft/tétel
Csoportos beszedés jóváírása díjmentes

Terhelések

Átutalás bankon belül saját számlára díjmentes
Átutalás bankon belül idegen számlára

Nyomtatványon és TeleBankon 0,1% és 100 Ft/tétel
NetBankon 0,1% és 100 Ft/tétel

Átutalás más banknál vezetett számlára (giro)
Nyomtatványon és TeleBankon 0,27% és 350 Ft/tétel
NetBankon 0,15% és 230 Ft/tétel

Azonnali átutalás (VIBER) 0,25% és 10 000 Ft/tétel
Rendszeres átutalás

Nyomtatványon  és NetBankon 0,2% min 50 Ft/tétel
Csoportos átutalás 0,2% min 50 Ft/tétel
Csoportos beszedés 0,2% min 50 Ft/tétel
Sorbaállítási díj 390 Ft/hó/új tétel
Visszahívás tranzakció kezdeményezése 1 000 Ft/tétel

*Átutalásokhoz és készpénz tranzakciókhoz kapcsolódóan felszámolt jutalékok minimum 
összege, mely nem tartalmazza a bankkártyához kötődő díjakat és jutalékokat, a NetBank 
használati díjat, valamint a fizetési számlavezetéshez kapcsolódó egyéb díjakat.

Egyéb költségek

Egyéb igazolás 500 Ft/db
Felszólító levél 500 Ft/db
Külön eljárási díj 1000 Ft/alkalom
TeleBank megbízás igazolása 200 Ft/db
Forgalmi kivonat készítés 100 Ft/db
Havi kivonat készítés díjmentes
Kivonat postai továbbítása 100 Ft/db
Számlakivonat másolata 500 Ft/db
NetBank rendszerből kinyomtatva díjmentes
Okirat másolat díja 100 Ft/db
Fedezetigazolás díja 0,5% min 500 Ft
Bankinformáció 2 000 Ft
Nyomtatvány díjmentes
Fénymásolat 100 Ft/oldal
Fax küldés 100 Ft/oldal
Postázási díj  100 Ft
Felszólítás minimum egyenleg nem teljesítéséről 500 Ft/hó
Számlaegyenleg igazolás 500 Ft
Haláleseti kedvezményezett megjelölése 1 500 Ft/tétel
Aláírásbejelentő karton módosítása  500 Ft/tétel
Fizetési megbízás átvételt követő módosítása/törlése 500 Ft/tétel
Számlamegszüntetési díj 

éven belül 1 000 Ft/számla
éven túl díjmentes

Csekk rendelés esetén a Bank ezzel kapcsolatos költségei 
kerülnek továbbszámlázásra az Ügyfél felé.

• Deviza fizetési forgalom

(külföldre irányuló átutalás forint és devizaszámla terhére és deviza átutalás 
forint vagy devizaszámla terhére Magyarországon vezetett számla javára)

   alkalmazott
Számlavezetés költségei költség  árfolyam
Számlanyitás díjmentes
Számlavezetési díj 1 EUR
Minimum számlaegyenleg 0 EUR/0 USD/0 CHF

Jóváírások

Bankon belüli számláról érkezett 
devizaösszeg jóváírása:

azonos devizanemű számlán díjmentes - - -
eltérő devizanemű számlán díjmentes kdv/kde

Más bankból érkezett devizaösszeg jóváírása:
azonos devizanemű számlán 0,05% min 4 max 50 EUR - - -
eltérő devizanemű számlán 0,05% min 4 max 50 EUR kdv/kde
VIBER-en érkezett forintösszeg jóváírása devizaszámlán 0,05% min 4 max 50 EUR kde
GIRO-n érekezett forintösszeg jóváírása devizaszámlán 0,05% min 4 max 50 EUR kde

ÁLTALÁNOS SZÁMLAVEZETÉSI KONDÍCIÓK (kamatok, díjak, jutalékok, költségek)

NetBank:
0,10% (0,10% EBKM)

  N
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EGT-n belüli fizetési megbízások esetén a Bank az SHA költségviselési módot al-
kalmazza, függetlenül attól, hogy az ügyfél a megbízásában mit jelölt meg.

Kérjük ügyfeleinket, hogy partnereik felé a számla szerződésben ill. a kivonaton 
szereplő IBAN formátumú számlaszámukat ill. a MagNet Bank zrt. SWIFT kódját 
– HBWEHUHB – adják meg.

• Pénztári műveletek

Előre bejelentett, de fel nem vett nagy összegű készpénz jutaléka* 0,5 % és 500 Ft
Előre be nem jelentett nagy összegű készpénzfelvételi jutalék* 0,5 % és 500 Ft
Érmefeldolgozás címletenként 100 db fölött 1,2%
Érme és bankjegyváltási költség** címletenként 50 db fölött 5%

*   Nagy összegű készpénzfelvételnek tekintjük az 1 millió Ft (vagy azzal egyenértékű valuta) feletti kifizetést.
** Csak Bankunknál számlával rendelkező ügyfelek részére.

Forgalomképtelen (nem bevont) bankjegy (Forint/valuta) átvétele a címletérték 
90%-án történik.

Pénztári műveletek forintban
    alkalmazott

 költség árfolyam
Befizetés forintszámlára díjmentes  - - -
Befizetés devizaszámlára díjmentes ve
Kifizetés forintszámláról, napi 1 tranzakció

0 - 1 000 000 Ft-ig 0,1% és 100 Ft - - -
1 000 000 Ft felett 0,34% és 380 Ft - - -

minden további tranzakció 0,34% és 380 Ft - - -
Kifizetés devizaszámláról 0,34% és 2 EUR vv

Pénztári műveletek valutában
    alkalmazott

 költség árfolyam
Befizetés devizaszámlára azonos devizanemben díjmentes - - -
Befizetés devizaszámlára eltérő devizanemben díjmentes vv/pde
Befizetés forint számlára díjmentes vv
Kifizetés devizaszámláról azonos devizanemben 0,34% és 2 EUR - - -
Kifizetés devizaszámláról eltérő devizanemben  0,34% és 2 EUR  pdv/ve

Valuta be- és kifizetés kizárólag bankjegyben történhet, a  Bank valutaérméket 
nem fogad el. Ezen címletösszegek alatti részösszeg kifizetése forintban törté-
nik, a kifizetés napján érvényes valuta vételi árfolyamon.

Az 1 millió forintot meghaladó készpénzfelvételt a felvételt megelőző banki 
munkanapon, legkésőbb 10 óráig kérjük írásban bejelenteni. Bejelentéskor a 
készpénzfelvétel jutalékát zároljuk. 50 millió forint feletti készpénzkifizetést 2 
banki munkanappal a felvételt megelőzően kérjük írásban bejelenteni, valamint 
kizáró lag a Budapest, Andrássy út 98. szám alatti fiókban teljesítjük. 10 millió fo-
rint feletti készpénz kifizetés 12-15 óra között történik.

Valuta felvételi igényt összeghatártól függetlenül a felvétel napját 3 munkanappal 
megelőzően reggel 10 óráig írásban kell bejelenteni. Valuta bankjegy feldolgozás 
200 db feletti be- ill. kifizetés esetén további 0,2%/tétel.
Folyószámlára történő készpénz befizetés a befizetés napjaként figyelembe vett 
napot követő banki munkanaptól kamatozik. A 12 óra utáni pénztári befizetést a 
Bank már a következő munkanapon történt befizetésként veszi figyelembe.

 
• Bankkártyák

A Bank által kibocsátott bankkártyák

Bankkártya neve: Jellemzők: Új szerződés:

VISA Electron
• vésett 
• mágnescsíkkal ellátott

2013. június 1-től 
nem köthető

MasterCard Alap
• vésett 
• mágnescsíkkal és chippel ellátott 
• PayPass funkcióval rendelkezik

2013. június 1-től 
köthető

MasterCard 
Dombornyomott

• dombornyomott 
• mágnescsíkkal és chippel ellátott
•  PayPass funkcióval rendelkezik

2013. június 1-től 
köthető

A Bank forint devizanemű fizetési számlákhoz bocsát ki bankkártyákat. 
Egy fizetési számlához több különböző típusú bankkártya igényelhető, ugyan-
azon bankkártya típusból több kártyabirtokos nevére is igényelhető bankkártya. 
Egy fizetési számlához egy kártyabirtokos ugyanazon bankkártya típuson belül 
csak egy bankkártyát igényelhet.

A kártyaigénylés feltételei

• Magánszemélyeknek szóló, forint devizanemű fizetési számla megléte vagy 
egyidejű nyitása.
• A bankkártyát igénylő ügyfél azonosítása megtörtént.
• A bankkártya-szerződés a bank és a számlatulajdonos között érvényesen lét-
rejött, azt mind a bank, mind a számlatulajdonos (ha a kártyabirtokos személye 
eltérő, akkor a kártyabirtokos is) aláírásával látta el.

alkalmazott
Terhelések költség  árfolyam

Átutalás devizaszámla terhére:
bankon belül saját számlára – azonos devizanemben díjmentes - - - 
bankon belül saját számlára – eltérő devizanemben díjmentes kdv/kde
bankon belüli idegen számlára – azonos devizanemben 0,1% min 4 max 250 EUR - - - 
bankon belüli idegen számlára – eltérő devizanemben 0,1% min 4 max 250 EUR kdv/kde
más banknál vezetett számlára – azonos devizanemben 0,2% min 8 max 250 EUR - - - 
más banknál vezetett számlára – eltérő devizanemben 0,2% min 8 max 250 EUR kdv/kde

Átutalás forint számla terhére: 
bankon belüli saját számlára díjmentes kde
bankon belüli idegen számlára 0,1% min 4 max 250 EUR kde
más banknál vezetett számlára 0,2% min 8 max 250 EUR kde

Egyéb költségek

Levelezés 20 EUR
Igazolások díja 10 EUR
SWIFT másolat küldése 10 EUR
FAX ügyfél kérésére   6 EUR
Fizetési megbízás visszavonása 20 EUR
Fizetési megbízás módosítása 20 EUR
Reklamációs díj 45 EUR

• Deviza átutalásokkal kapcsolatos általános szabályok

Árfolyam használat során alkalmazott rövidítések:
ve – valuta eladási
vv – valuta vételi
pde – pénzforgalmi deviza eladási
pdv – pénzforgalmi deviza vételi
kde – kereskedelmi deviza eladási
kdv – kereskedelmi deviza vételi

A Bank devizaszámlát az alábbi devizanemekben nyit és vezet: EUR, USD, CHF. 

A Bank csak azon devizanemekben fogad megbízást a fizetési számla javára, me-
lyekben számlát vezet. Amennyiben ettől eltérő devizanemben érkezik a szám-
lára jóváírás, az összeg a közvetítő banki konverziót követően kerül jóváírásra az 
ügyfél forintszámláján. Forintszámla hiányában a Bank a megbízást visszautalja 
a küldőnek.

Amennyiben a beérkező jóváírás a jogosult számlaszámának devizanemét nem, 
vagy nem egyértelműen tartalmazza, akkor a Bank az átutalás devizanemében 
vezetett számlán írja jóvá az összeget. Ha nincs ilyen devizanemű számlája az 
ügyfélnek, akkor elsősorban forintban, ennek hiányában az egyéb devizanem-
ben vezetett számláján kerül jóváírásra a beérkezett összeg. 
Amennyiben a beérkező jóváírás devizaneme eltér a kedvezményezett deviza-
számla devizanemétől, úgy a konverzió a Bank kereskedelmi deviza árfolyamán 
történik.
Amennyiben két eltérő (nem forint) devizanem érintett a művelet során, akkor 
először mindig az indító devizanemben lévő összeget számítja át a Bank forintra, 
és azt követően a forintösszeget váltja át az igényelt devizanemre.
A Bank fenntartja magának azt a jogot, hogy levelező bankkapcsolatát megvá-
lassza.
A Bank csak olyan devizanemben leadott fizetési megbízásokat fogad be, mely-
ben a bank pénzforgalmi devizaárfolyamot jegyez.
Bank a más pénzforgalmi szolgáltatók által felszámított díjakat és költségeket az 
ügyfélre továbbterheli és fenntartja a jogot a belföldi és külföldi fizetési forga-
lomban kezelt tételeknél utólagosan felmerülő költségek pótlólagos terhelésére 
ill. beszedésére. Idegen bankköltségnek tekintjük azokat a költségeket, melyek 
a deviza átutalással kapcsolatban a kedvezményezett bankjánál ill. az utalást to-
vábbító banknál felmerülnek.
A jutalékok a számla devizanemében kerülnek felszámításra. A számla devizane-
mére történő átváltásnál a Bank a jutalék terhelésének napján érvényes kereske-
delmi deviza középárfolyamot alkalmazza.

Egyedi árfolyam alkalmazása

A 40 000 EUR vagy ennek megfelelő pénzforgalmi devizaárfolyamon számított 
devizaérték  feletti  kérhető egyedi árfolyam banki munkanapon 9-15 óra  között.
Feltétele erre vonatkozó keretszerződés megkötése és a pénzügyi fedezet bizto-
sítása a devizaszámlán.
Az EGT tagállamaiba küldött, illetve minden olyan EGT-n kívüli orszába, ahol  
IBAN számlaszám formátumot alkalmaznak az  átutalási fizetési megbízások ese-
tében kötelező megadni a kedvezményezett számlaszámát helyes nemzetközi 
IBAN számlaszám formátumban. Ennek hiányában a kedvezményezett bankja ill. 
a közvetítő bank a korrekciós kezelésért különdíjat számíthat fel ill. a megbízást 
visszautasíthatja. Az egyes országokban alkalmazott IBAN számlaszám formátu-
mát a Hirdetmény melléklete tartalmazza. 

Költségmegosztásra vonatkozó szabályok

A költségmegosztás módjai lehetnek:
BEN – a kedvezményezett fizet minden bankköltséget
SHA – a megbízó fizeti az indítás költségeit, a kedvezményezett a jóváírásét
OUR – minden költséget a megbízó vállal

EGT-n belüli átutalási megbízások esetén a fizető Ügyfél viseli az indító Bank 
költségeit, a kedvezményezett fél pedig minden további olyan bankköltséget, 
mely az indító Bank hatókörén kívül esik és a fizetés érdekében igénybe vett más 
bankok költségét jelenti (SHA költségmegosztás)
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BANKKÁRTYA 

TRANZAKCIÓK

MasterCard 

Alap1

MasterCard 

Dombornyomott1

Vásárlás belföldön és külföldön díjmentes díjmentes

ATM TRANZAKCIÓK

Díjmentes ATM készpénzfelvételi 
tranzakciók: Magnet ATM 
(tranzakció/hó)4

2   2   

Díjmentes ATM készpénzfelvételi 
tranzakciók: egyéb belföldi ATM 
(tranzakció/hó)4

0   1   

Készpénzfelvétel – MagNet ATM 50 Ft/tranzakció 50 Ft/tranzakció

Készpénzfelvétel – egyéb 
belföldi ATM 250 Ft/tranzakció 250 Ft/tranzakció

Készpénzfelvétel – külföldi ATM 1 200 Ft+0,25%/
tranzakció

1 200 Ft+0,25%/
tranzakció

Egyenleg lekérdezés díja 100 Ft 100 Ft

Sikertelen tranzakció 0 Ft 0 Ft

PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZTRANZAKCIÓK

Készpénzfelvétel postán, 
valamint más belföldi és külföldi 
bankfiók POS termináljánál

320 Ft + 0,32%/
tranzakció

320 Ft + 0,32%/
tranzakció

LIMITEK

Limitmódosítás5 0 Ft 0 Ft

KÉSZPÉNZFELVÉTEL  

Alapértelmezett darabszám limit 5 db/nap 5 db/nap

Minimális darabszám limit 1 db/nap 1 db/nap

Maximális darabszám limit 10 db/nap 10 db/nap

Alapértelmezett összeg limit 100 000 Ft/nap 200 000 Ft/nap

Minimális összeg limit 10 000 Ft/nap 10 000 Ft/nap

Maximális összeg limit 1 000 000 Ft/nap 1 000 000 Ft/nap

VÁSÁRLÁS 

Alapértelmezett darabszám limit 10 db/nap 10 db/nap

Minimális darabszám limit 1 db/nap 1 db/nap

Maximális darabszám limit 15 db/nap 15 db/nap

Alapértelmezett összeg limit 200 000 Ft/nap 300 000 Ft/nap

Minimális összeg limit 10 000 Ft/nap 10 000 Ft/nap

Maximális összeg limit 1 000 000 Ft/nap 1 000 000 Ft/nap

Érintés nélküli PayPass fizetés 
értékhatára6 5 000 Ft 5 000 Ft

1 VISA-ról MasterCard típusúra cserélt bankkártyák esetén 2013. december 31-éig a 
MasterCard bankkártyákra a VISA Electron bankkártyákra vonatkozó feltételeket, díjakat, 
jutalékokat és költségeket alkalmazzuk. 2014. január 1-től a VISA-ról MasterCard típusúra 
cserélt kártyák esetén az adott típusnak megfelelő, hatályos Hirdetményben rögzített 
feltételek, díjak, jutalékok és költségek kerülnek majd alkalmazásra.
2A bankkártya letiltása kezdeményezhető:
- személyesen és telefonon bankfiókjainkban a nyitvatartási időben
- NetBankon keresztül
- a DRB Bank Call Centerén keresztül minden nap 0-24 óráig (+36-1-766-4544)

3 A bank a bankkártyával végzett tranzakciókról sms üzenetet küld a szolgáltatást igény-
be vevő ügyfelek részére.
4 A díjmentes tranzakciók fizetési számlánként értendők, a felhasznált darabszám szám-
bavétele során a bank a tranzakció napjának dátumát veszi figyelembe. Az egyenleg le-
kérdezés és a sikertelen tranzakciók száma a díjmentes tranzakciók darabszámánál nem 
kerül figyelembe vételre. 
5 Lehetőség van az alapértelmezettként beállított limitek módosítására a fentiekben kö-
zölt Minimális és Maximális limitek közötti. A limit módosítási igény jelezhető írásban a 
MagNet bankfiókokban, és NetBankon keresztül. 
6 Érintés nélküli PayPass™ fizetés értékhatára: a vásárlási limit egy adott országban elfo-
gadott, érintés nélküli módon és PIN kód megadása nélkül elkölthető összeg felső határa, 
ami nem módosítható. Ez az értékhatár jelenleg Magyarországon 5000 Ft.

Díjak, jutalékok és költségek esedékessége

• Havi díjak, jutalékok, költségek: minden hónap 2. munkanapján
• Tranzakcióhoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek: tranzakcióval egyidejűleg
• Szolgáltatás igényléshez, módosításhoz kapcsolódó díjak: igényléssel, módo-
sítási igény bejelentésével egyidejűleg. 

• Főkártya esetén betöltött 18 éves életkor. Főkártyát kizárólag a számlatulajdo-
nos részére bocsát ki a bank.
• Társkártya esetén betöltött 14 éves életkor. Korlátozottan cselekvőképes kisko-
rú számára kizárólag a törvényes képviselő számlatulajdonos igényelhet társkár-
tyát. 

Díjak, jutalékok, költségek és limitek

VISA bankkártya:

Éves kártyadíj 1 000 Ft
Kártyaletiltás díja 2 000 Ft
Kártyapótlás díja 2 000 Ft
PIN kód pótlás díja 2 000 Ft
Vásárlás belföldön díjmentes
Vásárlás külföldön díjmentes
SMS küldés díja belföldi telefonszámra 20 Ft/sms
SMS küldés díja olasz mobilszolgáltatók 

által üzemeltetett nem emelt díjas telefonszámra 60 Ft/sms
Bankkártya őrzési díj (60. naptól) 1 000 Ft/db

ATM tranzakciók

Díjmentes ATM tranzakciók
MagNet ATM 2 tranzakció/hó
Egyéb belföldi ATM 1 tranzakció/hó

Készpénzfelvétel
MagNet ATM 50 Ft/tranzakció
egyéb belföldi ATM 250 Ft/tranzakció
külföldi ATM 1 200 Ft + 0,25%/tranzakció

Egyenleg lekérdezés 80 Ft/tranzakció
Sikertelen tranzakció 80 Ft/tranzakció

Pénztári készpénztranzakció bankkártyával

Kifizetés:
postahivatal 320 Ft és 0,32%/tranzakció
egyéb belföldi bank  320 Ft és 0,32%/tranzakció

Alap limit* 100 000 Ft/nap
Napi limit (az ügyfél rendelkezése szerint) 10 000 Ft - 300 000 Ft/nap
Maximális tranzakciószám – ATM 5 tranzakció/nap
Maximális tranzakciószám – vásárlás 5 tranzakció/nap
Kényszerhitel kamatlába éves 38,00%
A díjmentes tranzakciók fizetési számlánként értendők, melynek számítása 
során a Bank a könyvelési napot veszi figyelembe. Az egyenleg lekérdezés és a 
sikertelen tranzakció is beletartozik a havi díjmentes tranzakciók számába. 

*Alap limit: az ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Bank által meghatározott Napi limit.

MasterCard bankkártyák:

MasterCard 

Alap1

MasterCard 

Dombornyomott1

Kártya kibocsátási díj 0 Ft 0 Ft

Főkártya díj - Illetéktelen 
számlacsomag havi 200 Ft havi 300 Ft

Főkártya díj - Általános és 
Csillag számlacsomagok havi 200 Ft havi 300 Ft

Főkártya díj - Diamond és 
Nyugdíjas számlacsomagok havi 150 Ft havi 300 Ft

Társkártya díj havi 150 Ft havi 250 Ft

Kártya letiltás díja2 2 000 Ft 10 000 Ft

Kártyapótlás díja 2 000 Ft 3 000 Ft

PIN kód pótlás díja 1 000 Ft 1 000 Ft

Új kártya bankfiókban történő 
átvétele 0 Ft 0 Ft

Át nem vett kártya őrzési díja a 
60. naptól/egyszeri alkalommal 1 000 Ft 1 000 Ft

Kártya aktiválása 0 Ft 0 Ft

SMS szolgáltatás havi díja3 0 Ft 0 Ft
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3

belföldi 
telefonszámra 25 Ft/sms 25 Ft/sms

olasz mobilszolgál-
tatók által üzemelte-
tett, nem emelt díjas 
telefonszámra

60 Ft/sms 60 Ft/sms
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• NetBank

Használati díj:  150 Ft/hó
SMS értesítés a Netbankba történő belépésről  10 Ft/sms
SMS értesítés a Netbankos számlainformációról  20 Ft/sms
Kódszó igénylése sms-ben  10 Ft/sms

A Bank a papír alapon benyújtott fizetési megbízásokat, valamint Telebankon 
kezdeményezett fizetési megbízásokat munkanapokon a fiók nyitvatartási ideje 
alatt veszi át. 

• Fizetési megbízások átvételének és benyújtásá-

nak határideje

Az ügyfél a papír alapon benyújtott, valamint Telebankon kezdeményezett fize-
tési megbízásokat minden banki napon a fiók nyitvatartási ideje alatt nyújthatja 
be, melyek átvételére minden munkanap kezdő és záró időpontja között kerül sor.  
A fizetési megbízások Netbankon történő benyújtására minden nap 0-24h-ig 
van lehetőség, melyek átvételére minden munkanap kezdő és záró időpontja 
között kerül sor. 

Pénztári be- és kifizetés: minden banki munkanapon a bankfiókok nyitva-

tartási ideje alatt.

A végső benyújtási határidő után érkező megbízások a következő banki napon 
benyújtottnak minősülnek. Tárgynapot megelőző teljesítési nap megjelöléssel 
benyújtott fizetési megbízást a Bank a tárgynapon, de legkésőbb a tárgynapot 
követő munkanapon teljesít.
A munkanap záró időpontja olyan, a Bank által különböző ismérvek (így különö-
sen: devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján meghatározott 
azon időpont, ameddig az adott fizetési megbízást az ügyfél benyújthatja.

• Fizetési megbízások teljesítése

Belföldi forint fizetési megbízások  esetén

Azon fizetési megbízások esetében, ahol mind a fizető fél, mind a kedvezménye-
zett számláját a Bank vezeti a megbízás összegével a kötelezett számla terhelé-
sét és a jogosult számla jóváírását azonos napon hajtja végre a Bank.
Amennyiben a fizetési megbízás alapján jóváírandó számlát másik, belföldi fo-
rint fizetési forgalomban résztvevő bank vezeti, akkor a Bank a kötelezett számla 
terhelésével azonos napon továbbítja belföldi fizetési forgalomban a jóváírandó 
összeget a jogosult számláját vezető bank részére.
A munkanap kezdő és záró időpontja között átvett elektronikus csatornán in-
dított megbízásokat a Bank tárgynapon teljesíti a befogadástól számított max. 
4 órán belül.

A Bank az általa vezetett fizetési számlára, mint jogosult fizetési számlára vonat-
kozó, a belföldi forint fizetési forgalomból érkező fizetési megbízás összegét a 
Bank a saját fizetési számláján történt jóváírásról való tudomásszerzés napján 
jóváírja a jogosult fizetési számláján oly módon, hogy a számla tulajdonosa még 
aznap a jóváírt összeg felett rendelkezhessen.

Deviza fizetési megbízások esetén

Azon fizetési megbízások esetében, ahol mind a fizető fél, mind a kedvezménye-
zett számláját a Bank vezeti és konverziót nem igényel, a megbízás összegével a 
kötelezett számla terhelését és a jogosult számla jóváírását azonos napon hajtja 
végre a Bank. Bankon belüli konverziót igénylő átutalások esetében a teljesítés 
plusz 1 nappal meghosszabbodhat. 
Beérkező deviza átutalás esetén a Bank a saját számlájának jóváírásával azonos 
értéknappal írja jóvá a kedvezményezett számlatulajdonos bankszámláját a 
megbízás összegével. 

A bank az ügyfél által leadott bankon kívüli deviza fizetési megbízásokat T+2 ér-
téknapra teljesíti a jogosult számlavezetője felé. A megbízás teljesítésének napja 
a magyar és az érintett országokban érvényes nemzetközi munkaszüneti napok 
és bankszünnapok figyelembe vételével kerül meghatározásra.
Devizaszámláról indított belföldi forintutalások esetén T+2 értéknapi teljesítésnek 
a forintutalás Bank általi indítása minősül, nem a jogosult számláján való jóváírás.

• Deviza és valuta árfolyamaink képzése

A Bank napi árfolyam képzése a piaci (Reuters) árfolyamokhoz (melyet a Bank 
referencia árfolyamként alkalmaz) igazodóan kerül meghatározásra az alábbiak 
szerint: 
   

Valuta árfolyam   
 vétel eladás 
EUR -3% 3% 
CHF -3% 3% 
USD -3% 3% 

Pénzforgalmi deviza árfolyam   
 vétel eladás 
EUR -2% 2% 
CHF -2% 2% 
USD -2% 2% 
GBP -3% 3% 
JPY -3% 3% 

Kereskedelmi deviza árfolyam   
 vétel eladás 
EUR -1,5% 1,5% 
CHF -1,5% 1,5% 
USD -1,5% 1,5% 
GBP -1,5% 1,5% 
JPY -1,5% 1,5%  

Gazdálkodó szervek hiteléhez kapcsolódó deviza árfolyam  
 vétel eladás 
EUR -2% 2% 
CHF -2% 2% 

A valuta árfolyamok az előző napi záró ár figyelembevételével reggel 8 órától élnek.
A pénzforgalmi deviza, kereskedelmi deviza és gazdálkodó szervek hiteléhez 
kapcsolódó deviza árfolyamok a tárgynap 11 órás piaci ár alapján képződnek, 
melyet a Bank tárgynap 11-11:30 között hoz nyilvánosságra. 
Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a Bank által jegyzett árfolyamokat 
egyoldalúan, bármikor (akár napon belül is) módosítsa.

• Egyéb információk

A Banknak külön értesítés nélkül jogában áll megszüntetnie minden olyan fi-
zetési számlát, melynek egyenlege nem haladja meg a 0 forintot, és azon legalább 
6 hónapon keresztül a Bank által kezdeményezett tranzakciókon kívül egyéb 
pénzforgalom (terhelés vagy jóváírás) nem történt. 

Elektronikus formában benyújtott cégadataikat a 
dokumentum@magnetbank.hu e-mailcímre továbbítsák.

    MagNet Bank zrt. 

Fizetési megbízások 

átvételének határideje

munkanap 
kezdő 

időpontja

munkanap 
záró idő-

pontja

végső be-
nyújtási 
határidő

FORINT fizetési forgalom

Papír alapon benyújtott megbízások

eseti átutalás 8h 17h 16h

VIBER átutalás 8h 17h 15h

csoportos átutalás 8h 13h 11h

csoportos beszedés 8h 17h 17h

rendszeres átutalás (következő értéknapra) 8h 17h 17h

felhatalmazás csoportos beszedésre 8h 17h 17h

Telebankon benyújtott megbízások

eseti átutalás 8h - - - 16

Netbankon benyújtott megbízások

eseti átutalás 8h 16h 16h

csoportos átutalás 8h 16h 16h

rendszeres átutalás (következő értéknapra) 8h 16h 16h

csoportos beszedés 8h 16h 16h

Bejövő forint átutalások jóváírása 8h 18h - - -

DEVIZA fizetési fogalom

Eseti átutalás 

bankon belül azonos devizanemben 8h 15h 15h

bankon belül eltérő devizanemben 8h 15h 15h

bankon kívül konverzió nélkül 8h 11h 9h

bankon kívül konverzióval 8h 11h 9h

bejövő deviza átutalások jóváírása 8h 18h 17h
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Külföldi partnerei tájékoztatása az Ön IBAN számáról, valamint európai partnerei IBAN számlaszámának bekérése illetve alkalmazása kiemelt fontosságú.
Mi az IBAN?

Az Európai Unióban az egységes fizetési eszközzel végrehajtott műveletek szabványosítása érdekében 1999-től folyamatosan bevezetésre került a nemzetközi 
számlaszám, az IBAN (International Bank Account Number). Az IBAN-t használó országok köréhez Magyarország 2003. január 1-jével csatlakozott, így ekkortól a 
magyar pénzintézetek számára is kötelezővé vált az IBAN formátumú számlaszámok bevezetése ill. annak ellenőrzése. Az Európai Fizetési Fórum (EPC – European 
Payment Council) előírásainak megfelelően 2007. január 1-jétől az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, Európai Unió valamint a Norvégia, Izland és Liechten-
stein közötti utalásoknál kötelezővé vált a kedvezményezett nemzetközi számlaszámának IBAN – International Bank Account Number – formátumú használata. 

Mikor kell használnom az IBAN-t?
Az Ön által az IBAN számlaszámot használó országok bármelyikébe indított devizautalás esetében partnere számlaszámát IBAN formátumban kell megadnia. Ez 
különösen fontos az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló megbízások esetén, mivel ezekben kötelező az IBAN használata! (AZ IBAN kötelező használa-
ta érvényes a belföldi devizautalásra is, pl. belföldre teljesített euro devizanemű utalás). Az IBAN-t nem alkalmazó országokban az Ön által kezdeményezett devi-
zautalások továbbra is a korábban megszokott módon, az eddigi számlaszám formátum használatával történnek. Belföldi forintutalások esetében a megszokott, 
24 illetve 16 jegyű GIRO-számlaszámok vannak használatban, ez esetben nem az IBAN formátumú számot kell megadni.

Mi történik, ha nem használom az IBAN-t?
Amennyiben Ön a kedvezményezett helytelen vagy nem IBAN formátumú számlaszámát tünteti fel az IBAN-t alkalmazó, európai célországba irányuló deviza 
átutalási megbízásain, előfordulhat, hogy a partner bank a megbízást visszautasítja, vagy a manuális beavatkozás szükségessége miatt a többlet feldolgozási 
költségre hivatkozva extra díjtételt számít fel.
Ezeket a költségeket a jövőben tovább terheljük és a szokásos devizautalási díjon felül felszámítjuk valamennyi ügyfelünk számára. (E díjtétel bankonként eltérő 
mértékű, de kb. 5-20 EUR közötti összeg lehet.)

Mi az én IBAN számom?
Szintén lényeges, hogy Ön is tájékoztassa partnereit az Ön IBAN számlaszámáról. Amennyiben Ön még nem ismeri IBAN formátumú számlaszámát, azt megtalál-
hatja bármely számlakivonatának fejlécében. A magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegyből áll, amelyből az:

• első két karakter jelöli az országkódot (HU)
• 3-4. karakter egy képzett ellenőrzőszám
• 5-28. karakteren a belföldi pénzforgalmi jelzőszám található

Például: HU45 1234 4567 7890 4321 8765 6789 
Mely európai országok alkalmazzák már az IBAN-t?

Az alábbi táblázatban felsorolt országokban került bevezetésre az IBAN:

Ország számok IBAN számlaszám struktúrái

Andorra 24 AD12 0001 2030 2003 5910 0100 
Ausztria 20 AT61 1904 3002 3457 3201 
Bosznia-Hercegovina 20 BA000000000000000000
Belgium 16 BE68 5390 0754 7034
Bulgária 22 BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 
Ciprus 28 CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600
Cseh Köztársaság 24 CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
Dánia 18 DK50 0040 0440 1162 43
Egyesült Királyság 22 GB29 NWBK 6016 1331 9268 19
Észtország 20 EE90 2200 2210 2014 5685
Finnország 18 FI21 1234 5600 0007 85 
Franciaország 27 FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 
Gibraltár 23 GI75 NWBK 0000 0000 7099 453
Görögország 27 GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 
Hollandia 18 NL91 ABNA 0417 1643 00 
Horvátország 21 HR12 1001 0051 8630 0016 0 
Írország 22 IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 
Izland 26 IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39
Izrael 23 IL62 0108 0000 0009 9999 999 
Lengyelország 28 PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387 
Lettország 21 LV80 BANK 0000 4351 9500 1
Lichtenstein 21 LI21 0881 0000 2324 013A A
Litvánia 20 LT12 1000 0111 0100 1000
Luxemburg 20 LU28 0019 4006 4475 0000 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 19 MK07 3000 0000 0042 425 
Magyarország 28 HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000
Mauritius 30 MU67 BOMM 0101 1234 5678 9101 0000 00
Málta 31 MT8 MALT011 00012345 MTLCAST0 01S
Monaco 27 MC11 1273 9000 7000 1111 1000 h79 
Montenegro 22 ME25 5050 0001 2345 6789 51
Németország 22 DE89 3704 0044 0532 0130 00 
Norvégia 15 NO93 8601 1117 947 
Olaszország 27 IT40 X054 2811 1010 0000 0123 456 
Portugália 25 PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 
Románia 24 RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 
San Marino 27 SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 
Spanyolország 24 ES91 2100 0418 4502 0005 1332 
Svájc 21 CH93 0076 2011 6238 5295 7
Svédország 24 SE35 5000 0000 0549 1000 0003 
Szerbia 22 RS73 2600 0560 1001 6113 79
Szlovákia 24 SK31 1200 0000 1987 4263 7541
Szlovénia 19 SI56 1910 0000 0123 438
Törökország 26 TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 
Tunézia 24 TN59 1420 7207 1007 0712 9648

 

IBAN, a nemzetközi számlaszám                                                                                                                             Hirdetmény melléklet



7

A Hpt. 210.§ 13. bekezdése alapján a Bank ezúton ad tájékoztatást arról, 
hogy mely kamat-, díj, vagy költségelem milyen mértékben változott  

az előző hirdetményhez képest.

A Bank üzletpolitikai okból hozott döntése alapján 2013. augusztus 1-től új szolgáltatásként bevezetésre kerül, hogy a Bank 
olasz mobilszolgáltatók által üzemeltetett nem emelt díjas telefonszámra is küld NetBank, illetve bankkártya sms üzenetet. 
Az új szolgáltatás díja: 60 Ft/sms. 

2013. augusztus 1.

Jelen Hirdetményhez kapcsolódó tájékoztatás

MagNet Bank zrt.


