
1 

 

 

 

 

 

A MagNet Bank Zrt. ezúton ad tájékoztatást arról, hogy 2019. március 14-től a Vállalkozások, vállalkozók és egyéb szervezetek részére a MagNet Bank Zrt. -nél alkalmazott 
pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló hirdetmény 1. sz mellékletét a MagNet lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó korlátozott rendeltetésű forint bankszámla 

díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista  váltja fel. 

 

2019. március 13. 

MagNet Bank Zrt. 

 

Korlátozott funkcionalitású számla1 

Korlátozott funkcionalitású számla a 2009. évi CLXII. törvény 14/A. § (3)  szerinti korlátozott rendeltetésű fizetési számla csak forintban,  

a MagNet Banknál 2016. március 21. után megkötött lakossági jelzáloghitel szerződéshez igényelhető.  

Kamatozás Látra szóló kamat (EBKM) 0,00% (0,00% EBKM) 

Számlavezetés 

költségei 

Számlanyitás díjmentes 

Számlanyitás/zárás díja 0 Ft 

Kivonatkészítés díja 0 Ft 

Rendszeres havi kivonat (postai kézbesítéssel)  0 Ft 

Bejövő átutalás-

forgalom 

Forint jóváírás 0 Ft 

Deviza jóváírás nem lehetséges 

Azonnali átutalás (VIBER) jóváírása nem lehetséges 

Postautalványos befizetés jóváírása nem lehetséges 

Csekk beváltásának jóváírása nem lehetséges 

Forint átutalás-

forgalom 
Kimenő forint átutalás forgalom a számláról nem lehetséges.  

Deviza átutalás-

forgalom 
Kimenő deviza átutalás forgalom a számláról nem lehetséges.  

Pénztári 

készpénzkezelés 

Befizetés forintban 0 Ft 

Befizetés devizában nem lehetséges 

Kifizetés forintban nem lehetséges2 

Kifizetés devizában nem lehetséges 

Érmefeldolgozás címletenként 100 db fölött nem lehetséges 

Váltási költség címletenként 50 db fölött nem lehetséges 

Bankkártya 
Mastercard Electronic – Főkártya/társkártya havi díja nem igényelhető 

Mastercard Standard – Főkártya/társkártya havi díja nem igényelhető 

Elektronikus 

szolgáltatások 

NetBank használata nem igényelhető 

SMS szolgáltatás nem igényelhető 

Igazolások 

Bankinformáció nem lehetséges 

Megbízás igazolása (Netbank) nem lehetséges 

Fedezetigazolás nem lehetséges 

Számlaegyenleg igazolás 0 Ft 

Egyéb igazolás nem lehetséges 

Egyéb tételek 

Haláleseti rendelkezés felvétele nem lehetséges 

Haláleseti rendelkezés módosítása nem lehetséges 

Rendelkező megadása nem lehetséges 

Fénymásolás/faxolás nem lehetséges 

Számlakivonat papíralapú pótlása nem lehetséges 

Visszahívás kezdeményezése nem lehetséges 

Felmondási díj 0 Ft 

A korlátozott funkcionalitású számlához Üzletszabályzat szerinti kiegészítő szolgáltatás nem igényelhető.  
1 Egyéb nem díjjal kapcsolatos tájékoztatás tekintetében a Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós listában  foglaltak az irányadók. 

2 Forintban történő kifizetés csak a számla megszűnésekor lehetséges díjmentesen.  

Jelen hirdetményhez kapcsolódó tájékoztatás 

MagNet lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó 

korlátozott rendeltetésű forint bankszámla díjairól és 

jutalékairól szóló kondíciós lista  

Érvényes: 2019. március 14-től visszavonásig 

Közzététel: 2019. március 13.  


