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Hitelkártya általános igénylési feltételek 

 
A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 18 év feletti életkor; 

 bejelentett magyarországi állandó lakóhely; 

 Mastercard Standard és Gold (dombornyomott) kártyák esetében legalább havi nettó 60 000 Ft összegű rendszeres jövedelem (magyarországi 
munkaviszonyból származó) 

 Saját vezetékes vagy mobil telefon (a szabályok a dokumentumok alatt találhatóak); 

 nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól; 

 ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap, úgy hogy az esetleges próbaidő már letelt), 
amely munkahely már legalább 6 hónapja működik;  

 ha Ön vállalkozó: legalább 12 hónapos folyamatos magyarországi tevékenység igazolása, azonos iparágon belül. 

 Amennyiben az ügyfél a hitelkártya igénylésekor nem él az adott kártyához kapcsolódó lehetséges hitelkeret kiválasztásával, a kitöltendő Igénylőlapon az 
igényelt hitelkeret összege 0 Ft értékkel jelenik meg. 

 Nem szerepel a negatív KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán 

 Az Ügyfél hozzájárulása ahhoz, hogy a Budapest Bank és más pénzügyi szolgáltatók lekérdezése során a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) átadja 
az Ön szerződéseinek teljesítésével kapcsolatos adatokat. A hivatkozot hozzájárulás hiánya vagy megtagadása a hitelkérelem elutasítását eredményezi 

 
A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK1 

 érvényes személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél;  

 KÜLFÖLDI állampolgárok esetén: 
o Ha az igénylő 4 évnél régebbi ’AK’ végződésű vagy ’BA’ kezdetű személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum. 
o Ha a személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint 4 év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges:  

 hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, VAGY 

 állandó tartózkodási kártya, VAGY 

 regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik. 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány; 

 vezetékes telefon esetén: amennyiben az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben 
szükséges az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló telefonszámla levél; 

 előfizetéses mobiltelefon esetén: ha az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben az Ön 
nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló előző havi telefonszámla levél és a befizetést igazoló dokumentum szükséges; 

 kártyás mobiltelefon esetén: az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló legalább 12 hónapos előfizetői / felhasználói szerződés; 

 céges mobil esetén: cég által aláírt, cégnevet tartalmazó, pecséttel ellátott telefonos igazolás, mely tartalmazza a telefonszámot, az Ön nevét, valamint 
azt, hogy a telefont Ön használja. 

 A Budapest Bankkal együttműködő Részletformáló szolgáltatást nyújtó partnereknél indított igénylések esetén: Amennyiben az ügyfél rendelkezik a 
fizetési számlájához internetbank szolgáltatással, úgy az eredeti fizetési számlakivonat helyett elfogadható az e-számlakivonat is, amennyiben az ügyfél 
úgy dönt, hogy azt a hitelkártya igénylés helyszínén elhelyezett számítógépről, internetbankjába történő belépés útján a helyszínen kinyomtatja 
(amennyiben ez a lehetőség a hitelkártya igénylés helyszínéül szolgáló üzlethelységben – az adott hitelkártyára vonatkozó hirdetmény alapján - biztosított 
az ügyfél számára). Az e-számlakivonat elfogadásának további feltétele, hogy a kinyomtatott e-számlakivonat összes oldalát a hitelügyintéző saját 
aláírásával, saját nevével olvashatóan, a nyomtatás napjának dátumával és az üzlet cégbélyegzőjével ellátja. Az üzletben történő internetbank belépés 
kapcsán esetlegesen előforduló visszaélésekért és kockázatokért a Budapest Bank nem vállal kártérítési felelősséget. Az internetbank belépéssel járó 
kockázatok alapján az ügyfél dönthet, hogy az igényléshez e-számlakivonat helyett egyéb, a hitelkártya hirdetmény szerint elfogadható jövedelemigazolást 
nyújt be. 

TOVÁBBÁ: 

 ha Ön alkalmazott2: 1 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2 (eredeti 
vagy számlavezető Bank által hitelesített másolat), vagy eredeti munkáltatói igazolás; 

 ha Ön vállalkozó: NAV által kiállított jövedelemigazolás és NAV adóigazolás; 

 ha Ön őstermelő: NAV által kiállított jövedelemigazolás és NAV adóigazolás valamint az őstermelői igazolvány és érvényes betétlap 

 ha Ön nyugdíjas2: NYUFIG év elejei összesítő, mely kiváltható saját tulajdonú fizetési számlakivonattal (eredeti vagy számlavezető Bank által hitelesített 
másolat), amelyen beazonosítható a nyugdíj + nyugdíjas igazolvány (vagy olyan dokumentáció, mely a nyugdíjas törzsszámot tartalmazza), és 57 év alatti 
nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása 

  
 
A TÁRSHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 18 év feletti életkor; 

 bejelentett magyarországi állandó lakóhely. 
  

A TÁRSHITELKÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK3 

 érvényes személyi igazolvány vagy útlevél; 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 
FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉSI KORLÁTOZÁSOK 

 A hitelkártya szerződés felmondása esetén a megszüntetéstől számított 2 hónapon belül nem igényelhető a megszüntetett kártyával azonos típusú 
hitelkártya. 

 
1 A Bank saját döntési jogkörében eljárva az igényléshez az itt felsoroltaknál több, esetenként kevesebb dokumentum benyújtását is kérheti. 
2 Amennyiben az Ön fizetése vagy nyugdíja legalább három hónapja a Budapest Banknál vezetett fizetési számlájára vagy Befektetési Kártya számlájára érkezik, a 

hitelkártya igénylésénél fizetési számlakivonatra nem lesz szüksége. 
3 Felsorolt dokumentumokat mind a Főkártyásnak, mind a Társkártyásnak be kell mutatnia igényléskor.  
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Tisztelt Ügyfelünk! 
 

A Budapest Bank különös hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei számára a lehető legjobb megoldást nyújtsa, legyen szó bármilyen banki termékről. Különösen így 
van ez a hitelek felvételekor, amikor nem csak ügyfeleink igényeit, de lehetőségeit is épp olyan fontos mérlegelni, adott esetben akár szigorú, más pénzintézetekhez 
képest kedvezőtlenebb feltételeket írva elő.  

A hitel felvétele azonban mindig több szereplős. A Bank mérlegelése mellett szükség van arra is, hogy Ön is helyesen döntsön! Éppen ezért kérjük, hogy a hiteltermék 
kiválasztásánál alapos körültekintéssel járjon el! Tudjuk, hogy ez nem mindig egyszerű, ezért összeállítottunk az Ön számára egy rövid listát, ami egy esetleges 
hiteligénylés kapcsán segíthet a helyes döntés meghozatalában. 

Mindezek alapján a következő szempontokra hívjuk fel figyelmét:  

 Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges jövőbeni csökkenésének lehetőségét!  

 Ne vegyen fel újabb kölcsönt addig, míg előre meg nem tervezi, hogyan és mennyi idő alatt fogja azt biztonsággal visszafizetni.  

 A legtöbben hitelfelvételi döntésüket a hitelfelvételkor aktuális törlesztőrészletekre alapozzák, azonban nem veszik számításba az esetleg hátrányos 
árfolyam- és kamatváltozások lehetőségét, mely a már meglévő és újonnan felvenni szándékozott hitelek esetén egyaránt fennállhat. Győződjön meg 
tehát arról is, hogy érti-e a kamat-, illetve árfolyamváltozásban rejlő kockázatokat, hogy azok miképpen befolyásolják a jövőben az Ön törlesztőrészleteit.  

 A felelős hitelfelvételi döntéshez fontolja meg a háztartása teljes teherviselő képességét, vegye figyelembe a háztartásában élők vagyoni-jövedelmi 
helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességét is.  

 Fontolja meg továbbá, hogy eredményezhet-e alacsonyabb törlesztési terhet több hitelének összevonása egy alacsonyabb törlesztőrészletű konstrukcióba. 

 

Minden esetben gondoljon további biztosítékokra, így például az opcionális hitelfedezeti biztosítás lehetőségére, amely bizonyos nem várt eseményekre nyújthat 
teljesítési garanciát. A felelős hitelezési környezet kialakítása nemcsak a Bank feladata, abban az Ön megfontolt döntése is közrejátszik. Mindenkinek egyéni 
felelőssége tehát, hogy saját és háztartása fizetőképességének megfelelően döntsön a hitelfelvételről. 

Javasoljuk, hogy minden esetben alaposan tanulmányozza át az adott hitelkonstrukció Általános Szerződési Feltételeit / Üzletszabályzatát, és kérdezze meg a Bank 
munkatársait az Ön számára nem érthető fogalmakról, feltételekről, kockázatokról!  

Minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat!  

A hitelfelvétellel kapcsolatos döntéséhez segítséget nyújthat Önnek a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) található háztartási 
költségvetés-számító program, hitelkalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok. 

 

http://www.mnb.hu/
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Hitelkártyához kapcsolódó általános jellemzők és díjtételek  

(érvényes valamennyi Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyára) 
 
Hitelkártyák jellemzői:
 
Kártya érvényessége*  ........................................................................... 2/4 év 
Hitelbírálati díj  ........................................................................................ nincs 
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem 
hátrányosan - eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát 
kibocsátani.  
Hitelkártyák díjai: 
Vásárlás1 .......................................................................................... díjmentes 
Óvadék  .................................................................................................... nincs 
Előtörlesztés  ................................................................................... díjmentes 
Postai csekkes befizetés  ........................................................... 170 Ft/175 Ft 9 

Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára2 ......................... 3 468 Ft/3 585 Ft 9 

Befizetés Budapest Bank bankfiókban ...................................... 341 Ft/352 Ft 9 
Befizetés átutalással3  ...................................................................... díjmentes 
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán4 ........... 3%, de minimum 620 Ft 
Készpénzfelvétel külföldön4  ............ 3%, de min. 1 030 Ft/ 3%, de min. 620 Ft 
Csoportos beszedési megbízás5 ....................................................... díjmentes 
Egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben ................. 50 Ft 
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ............................................ 270 Ft 
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben ............................................. 100 Ft 
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben6 ……………………………………………..170 Ft 
 
Egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben ............................  .140 Ft 

Mobiltelefon-kártya feltöltése  ................................................................... díjmentes 
Elveszett, ellopott (virtuális) kártya pótlása ................................................... 1.500 Ft 
2021. június 30-ig PIN boríték újragyártása  .........................................................0 Ft 
2021. július 1-től PIN boríték újragyártása  ....................................................... 500 Ft 
2021. június 30-ig a hiteltúllépés díja  ..................................................................0 Ft 
2021. július  1-től a hiteltúllépés díja   ............................................................ 1500 Ft 
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára8  .................................... 448 Ft/463 Ft 9 

Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta8 ...................................... 223 Ft/230 Ft 9 
Keretfeltöltő szolgáltatás havi díja7: 

-Minimum fizetendő összeg  ...........................................................................99 Ft 
-Teljes fizetendő összeg ............  hó végi elszámoláskor fennálló tartozás 0,5%-a ,  
de min. 300 Ft 

Készpénz befizetés Budapest Bank ATM-en 2021. 06. 30-ig ……………………..……0 Ft10 

Készpénz befizetés Budapest Bank ATM-en 2021. 07.01-től …………………. .…352 Ft10 
 
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA) 
 

 Napi 

Készpénzfelvételi limit 10 db / 200.000 Ft 

Vásárlási limit 10 db / 200.000 Ft 

Internetes Vásárlási limit 200.000 Ft 

 
Napi Internetes Vásárlási limit a napi vásárlási limit része. Ez a szűkebb vásárlási limit (napi Internetes vásárlási limit) összege és darabszáma alapesetben 
megegyezik a napi vásárlási limit összegével, de az arra jogosult Kártyabirtokos  a  Hirdetményben meghatározott keretek között meghatározhat a vásárlási 
limittől különböző napi Internetes vásárlási  limit összeget, de a darabszámot nem módosíthatja.  Minimálisan megadható limit 1 Ft vagy 1 db. 
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje: a banki rendszerek adat-karbantartási időszükséglete alapján a tárgynapra 
vonatkozó bankkártya összeg, vagy tétel limit nem pontosan tárgynapon közép-európai idő (CET) szerint 0 órától 24 óráig tart. A bankkártya rendszerek adott napi 
napzárási adatkarbantartás időszükségletétől függően a Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességnek kezdete a tárgynapot 
megelőző nap 21.30 óra illetve tárgynap 2.00 óra között változik, míg érvényességnek vége a tárgynap 21.30 óra illetve tárgynapot követő nap 2.00 óra között 
változik. Ennek értelmében a limitek érvényességi időtartama 24 óránál több és kevesebb is lehet. 
A hatályos tranzakciós limitek alapbeállítások, melyektől az ügyfél egyéni beállításai eltérhetnek.  A kártyatranzakciós limiteket a Budapest Telebankon keresztül vagy 
bankfiókjainkban bármikor módosíthatja a Főkártyabirtokos, továbbá mobiltelefonján keresztül is megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket. 
A Bank egyoldalúan jogosult a hatályban lévő Szerződések vonatkozásában is díjtételeit az Üzletszabályzat 2.6.13. pontja valamint a fogyasztónak nyújtott hitelről 
szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/E.§ (2) –(3) bekezdésében foglaltak szerint egyoldalúan módosítani, és ennek megfelelően a díjakat évente maximálisan a Központi 
Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében, annak bekövetkezése esetén megemelni. 
 
1 Külföldi hitelkártyás vásárlás és készpénz felvétel Hitelszámlán történő elszámolása során a Bank a Keretszerződés 13.4.1. pontja szerint jár el. A 

dombornyomott MasterCard Standard és Gold hitelkártya internetes vásárlásra is alkalmas. Kártyahasználat során a kereskedő vagy elfogadó bank további 
díjakat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel, vagy kedvezményt nyújthat, amelyekről a tranzakciót megelőzően kötelesek a 
Kártyabirtokost tájékoztatni. 

2 A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról. Amennyiben készpénz befizetés történik a hitelkártyára Budapest Bank ATM-en a 
fizetési határidőig, de az így befizetett összeg  a hitelkárytához tartozó hitelszámlán történő könyvelése az adott hitelkártyához tartozó  fizetési határidő napja 
után történik meg, és korábban a minimum fizetendő összeg még nem került megfizetésre az adott hónapban, akkor a késedelmes fizetés eljárási díja 
beterhelésre kerül a hitelkártyához tartozó hitelszámlán,  azonban ahogy megtörténik az ATM-ben befizetett összeg hitelszámlára könyvelése, és a befizetés 
már fedezi a minimum fizetendő összeget, a késedelmes fizetés eljrási díja automatikusan jóváírásra  kerül. 

3 Budapest Banknál vezetett Bankszámláról a Hitelszámlára történő átutalás nem minősül átvezetésnek, díjára a standard átutalási díjak vonatkoznak, mellyel a 
bank az indító bankszámlát terheli meg. 

4 A bankkártyával postán történő csekkbefizetés 2015. június 1-jétől kártyás vásárlási tranzakciónak minősül. Ugyanakkor, ezen tranzakció illetve annak összege a 
napi vásárlási limitbe számít bele, azt csökkenti, utána a Hirdetményben feltüntetett mértékű vásárlási kamat kerül felszámításra a hitelszámla terhére, 
készpénzfelvétel díja nem kerül felszámításra. Kártyahasználat során a kereskedő vagy elfogadó bank további díjakat, költséget vagy egyéb fizetési 
kötelezettséget számíthat fel, vagy kedvezményt nyújthat, amelyekről a tranzakciót megelőzően kötelesek a Kártyabirtokost tájékoztatni. 

5 Ezen tranzakcióra is vonatkozik a kamatmentesség. 
6 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.  
7 A szolgáltatás Dolgozói (DEX, DPX és DE2) számlacsomagokhoz havi 0 Ft-ért érhető el, amíg a Dolgozói (DEX, DPX és DE2) számla megszüntetésre nem kerül. 
8 A Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a Mobilbank Info Társhitelkártyához szolgáltatás első havi díja a szolgáltatás aktiválásának hónapjában 

terhelődik, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától.  Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára nem foglalja magában a Mobilbank Info 
Társhitelkártyához szolgáltatást és annak díjait. Amennyiben a társkártya birtokosa is rövid szöveges üzenetek (SMS) formájában értesülni szeretne saját 
kártyájával végrehajtott költéseiről, havidíj ellenében Mobilbank Info Társhitelkártyához szolgáltatást kell igényelnie a Főkártya birtokosnak.  

9 2020. 04. 01-től a Postai csekkes befizetés 175 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára 3585 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 352 Ft, Bővített 
Mobilbank Info havonta Főkártyára 463 Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 230 Ft. A Bank egyoldalúan jogosult a hatályban lévő Szerződések 
vonatkozásában is díjtételeit az Üzletszabályzat 2.6.13. pontja valamint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/E.§ (2) –(3) 
bekezdésében foglaltak szerint egyoldalúan módosítani, és ennek megfelelően a díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves 
átlagos infláció mértékében, annak bekövetkezése esetén megemelni. 

10 2020.07.01-től 1 db ATM-en elérhető a szolgáltatás (Észak-Pesti fióki ATM I), 2020.07.13-tól az összes készpénz befizetésre alkalmas ATM-en elérhető a 
szolgáltatás.A befizetésre alkalmas ATM-ek listája: www.budapestbank.hu/befizetoATM. 
 
 



 

Hitelkártya hirdetmény lakossági ügyfelek részére 
Hatályos: 2020.07.01-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától) 
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Az ügyfél az előtörlesztés sikeres végrehajtásához fizetési kötelezettségét (ide értve az előtörlesztés összegén felül – a hitelszámla kivonaton feltüntetett  – adott 
hónapra előírt teljes összeget is, ami magában foglalja a rullírozó hitelkártyás tartozás egyenleg után fizetendő Minimum visszafizetendő összeget, az előtörleszteni 
kívánt Részletformáló aktuális törlesztő-részletét, valamint az egyéb, élő Részletformáló(k) aktuális törlesztőrészletét is) úgy köteles teljesíteni, hogy az előzőekben 
részletezett fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséhez szükséges összeg legkésőbb a fizetési határnapon 20:00 óráig a hitelszámlán jóváírásra kerüljön. 
Amennyiben az előbb részletezett fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséhez szükséges összeg több, különböző időpontban teljesített fizetési műveletből 
tevődik össze, úgy ebben az esetben valamennyi, különböző időpontban teljesített fizetési művelet szerinti összegnek jóváírásra kell kerülni a hitelszámlán a fizetési 
határnapon 20:00 óráig ahhoz, hogy az előtörlesztés sikeres legyen 
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THM SZÁMÍTÁS 
Az itt közétett THM 375 000 forintra, Budapest Bank Arany Hitelkártya esetén 500.000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem 
kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a 
mértéke módosulhat. A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi 
időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő törlesztőrészlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás 
értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. 
A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott 

hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.  
A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 
 
KAMATMENTESSÉG 
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. 
A 45/53 napos kamatmentesség arra a vásárlási tranzakció(k)ra vonatkozik, amelye(ke)t a kártyabirtokos az elszámolási időszak első napján (hónap első napja) hajt 
végre. Ettől kezdve a 45/53 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések 
napjától számított hitelkamat terheli. 
 
FIZETÉSI HATÁRIDŐ 
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek.  
Kamatmentes időszak akár 45 nap vásárlási tranzakciók esetén, a fizetési határidő a kivonat készítését követő hónap 15. napja. 
Kamatmentes időszak akár 53 nap vásárlási tranzakciók esetén, a fizetési határidő a kivonat készítését követő hónap 23-a. 
 
MINIMUM FIZETENDŐ ÖSSZEG 
Hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. 
Egyedi megállapodás alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja. 
 
HITELKERET TÚLLÉPÉS 
A Bank nem nyújt lehetőséget a hitelkeret-túllépésre, ide nem értve a Hitelkártya illetve hitelkeret használatával összefüggésben felmerülő kamatok, díjak, költség 
Hitelkeret terhére történő elszámolását. 
 
HITELKERET MÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS AZ ÁRAZÁSI KORLÁTOZÁS IDŐTARTAMA ALATT 
Az érvényben lévő árazási korlátozás (2020. évi LVIII. tv. 10.§-a) időtartama alatt a Bank nem nyújt lehetőséget a folyósított hitelkeret megnövelésére. Az árazási 
korlátozás 2020. december 31-éig tart. 
 
KERETFELTÖLTŐ SZOLGÁLTATÁS 2018. JÚNIUS 22-TŐL: 

 A  főhitelkártyákhoz igényelhető Keretfeltöltő szolgáltatás  keretében a havi hitelkártya kivonatban szereplő teljes fizetendő vagy a minimum visszafizetendő 
összeg beszedésére lehetséges beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást megadni.  

  A szolgáltatás a Budapest Bank (továbbiakban Bank) bármely bankfiókjában vagy Telebankon keresztül igényelhető, a szolgáltatásra vonatkozó felhatalmazó 
levél megadása mellett. 

  A keretfeltöltés a hitelkártyához kötődő fizetési (beérkezési) határidő napján teljesül a Banknál vezetett lakossági fizetési számla terhére, amennyiben a 
fizetési határidő napja nem munkanap, a keretfeltöltést a Bank a fizetési határidőt követő első munkanapon hajtja végre. 

 A szolgáltatás díjára   a mindenkor  hatályos Hitelkártya hirdetmény az irányadó. 

 Sikertelen keretfeltöltés esetén is történik  díjterhelés, amennyiben  az,  az ügyfélnek felróható okból sikertelen.  

 Részteljesítésre nincs lehetőség, amennyiben a felhatalmazás teljes összege (minimum / teljes fizetendő összeg) nem áll rendelkezésre a lakossági  fizetési 
számlán a keretfeltöltés napján, nem teljesül a beszedés.  

 
TÁRSHITELKÁRTYA ÉVES DÍJTERHELÉS 
A Társhitelkártya első éves kártyadíja egy összegben, a Társhitelkártya aktiválása utáni napon terhelődik a hitelkártyaszámla terhére, majd ezt követően 12 havonta, 
függetlenül a hitelkeret kihasználtságától vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása megtörtént-e.  
 
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK  
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő 
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza. 
 
ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNY 
A kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza. 
 
DANUBIUS HOTELS KEDVEZMÉNY 
10% engedmény az előre megrendelt szobaár, vagy szállást is tartalmazó csomagajánlatok árából, éttermi szolgáltatás, valamint Premier Fitness Club bérlet árából. A 
kedvezmény nyújtásának feltétele, hogy az ügyfél a kedvezmény igénybevételét megelőzően jelzi a kedvezmény igénybevételére vonatkozó szándékát. A 
kedvezmény nyújtója a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Rt. 
 

 

Tesco Vásárlókártya  
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott 
kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV0004CMRDSP; TV0004CMRDIP; TV0004CMRDSS; TV0001CMRDIP; TV0001CMRDSP. 
 
Az alábbi konstrukcióban főkártya kizárólag a Tesco áruházakban igényelhető 2011. május 16-tól 2020.03.18-ig, azon áruházakban, ahol a Tesco Pénzügyi Partner 
Szolgáltatásai elérhetőek.  
2013.01.01-től Tesco Társkártya igénylés felfüggesztésre kerül. 
 
2020. április 14-től az alábbi konstrukcióban főkártya kizárólag azon Tesco áruházakban igényelhető, ahol a Tesco Pénzügyi Partner Szolgáltatásai elérhetőek.  
 
 
A Tesco Vásárlókártya igénylési feltételei megegyeznek a mindenkor hatályos Hitelkártya hirdetményben foglalt Hitelkártya általános igénylési feltételekkel, azzal az 
eltéréssel, hogy az ügyfél rendszeres jövedelmének el kell érnie legalább havi 50 000 Ft-ot, valamint amennyiben az Igénylő alkalmazott, úgy legalább 6 hónapos, 
folyamatos munkaviszonnyal kell rendelkeznie (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap), amely munkahely már legalább 12 hónapja működik;  
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2018. december 10-től 2019. június 11-ig az alábbi Tesco áruházakban együttes szolgáltatás csomagban igényelhető a Tesco/Instant Tesco Vásárlókártya és a Tesco 
Komfort/Tesco Zéró /Tesco Prémium Plusz számlacsomag. Együttes szolgáltatáscsomagban történő igénylés (azaz a hivatkozott hitelkártya és számla szolgáltatsok 
együttes igénylése) esetén elérhető kedvezmények a Hitelkártya Kedvezményszabályban valamint a Tesco Pénzügyi Partnerein keresztül értékesített számlacsomagok 
lakossági hirdetményben találhatóak. 
Tesco áruházlista: 2030 Érd, Budafoki út 2-4.; 2700 Cegléd, Malomtó szél 29-30; 5300 Karcag, Kisújszállási út 34.; 8400 Ajka, Fő út 66.; 8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 
2. 
2019. január 21-től az alábbi áruházakkal bővül az Együttes szolgáltatáscsomag igénylési helyszínei (az egyéb feltételek változatlansága mellett): 2330 Dunaharaszti, 
Némedi út 69.; 2500 Esztergom, Mátyás király utca 30.; 4600 Kisvárda, Városmajor út 72.; 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/A; 1097 Budapest, Koppány utca 2-4.; 6600 
Szentes, Alsórét utca 258. 
Együttes szolgáltatáscsomag igénylése megszüntetésre kerül 2019.04.01-től a karcagi Tesco áruházban (5300 Karcag, Kisújszállási út 34.) 2019.04.17-től az esztergomi 
Tesco áruházban (2500 Esztergom ,Mátyás király utca 30.). 
 
Tesco áruházak belterében található Média Markt üzletek listája: 

 Veszprém (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.)Győr (9012 Győr, Királyszék utca 33.)Pesti út (1173, Budapest Pesti út 3-7.) 
 2019.04.04-től Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6.) és Baja (6500 Baja, Gránátos utca 11.) 
 2019.04.11-től Kaposvár (7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 13.) ésSzekszárd (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 40.) 
 2019.04.17-től Tatabánya (2800 Tatabánya Bláthy Ottó utca 1.), Esztergom (2500 Esztergom Mátyás király utca 30.)és Sopron (9400 Sopron Ipar körút 

30.) 
 

2016.06.23-tól-2020.03.18-ig megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek 

Főkártya éves díja1,2,3,8 5.100 Ft/0 Ft 

Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől függően) 100 000 – 1 000 000 Ft 

Számlavezetés havonta Főkártyára 0 Ft 

Havi vásárlási kamat4 2,85% 

THM 39,88% 

Készpénzfelvétel maximális összege  hitelkeret 35%-a 

Társkártya éves díja 990 Ft 

Kamatmentes időszak akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén 

Minimum fizetendő összeg hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a 

Havi készpénzfelvételi kamat 5 2,95% 

Mobilbank Info havonta telefonszámonként6.7 463 Ft 

 

 
2020.04.14-től 2020.06.30-ig megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek 

Főkártya éves díja1,2,3,8 5.100 Ft/0 Ft 

Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől függően) 100 000 – 1 000 000 Ft 

Számlavezetés havonta Főkártyára 0 Ft 

Havi vásárlási kamat 2020.04.14 - 2020. 12.31 között kötött 
szerződés esetén 2020.12.31-ig10 

0,4725% 

Éves vásárlási kamat 2020.04.14 - 2020. 12.31 között kötött 
szerződés esetén 2020.12.31-ig10 

5,67% 

Havi vásárlási kamat4 2,85% 

Éves vásárlási kamat4 34,16% 

THM 39,88% 

THM 2020.04.14 - 2020. 12.31 között kötött szerződés esetén 
2020.12.31-ig9 

5,88% 

Készpénzfelvétel maximális összege  hitelkeret 35%-a 

Társkártya éves díja 990 Ft 

Kamatmentes időszak akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén 

Minimum fizetendő összeg hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a 

Havi készpénzfelvételi kamat 5 2,95% 

Mobilbank Info havonta telefonszámonként6.7 /463 Ft 

 

2020.07.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek 

Főkártya éves díja1,2,3,8 5.100 Ft/0 Ft 

Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől függően) 100 000 – 1 000 000 Ft 

Számlavezetés havonta Főkártyára 0 Ft 

Havi vásárlási kamat 2020.07.01 - 2020. 12.31 között kötött 
szerződés esetén 2020.12.31-ig10 

0,4608% 

Éves vásárlási kamat 2020.07.01 - 2020. 12.31 között kötött 
szerződés esetén 2020.12.31-ig10 

5,53% 

Havi vásárlási kamat4 2,85% 

Éves vásárlási kamat4 34,16% 

THM 39,88% 

THM 2020.07.01 - 2020. 12.31 között kötött szerződés esetén 
2020.12.31-ig11 

5,74% 

Készpénzfelvétel maximális összege  hitelkeret 35%-a 

Társkártya éves díja 990 Ft 

Kamatmentes időszak akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén 

Minimum fizetendő összeg hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a 

Havi készpénzfelvételi kamat 5 2,95% 

Mobilbank Info havonta telefonszámonként6.7 463 Ft 
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A hatályos tranzakciós limitek alapbeállítások, melyektől az ügyfél egyéni beállításai eltérhetnek. A kártyatranzakciós limiteket a Tesco Pénzügyi Partner vonalon 
keresztül (06 80 20 30 20), vagy bankfiókjainkban bármikor módosíthatja. Mobilbank Info szolgáltatással a napi forint kártyatranzakciós limiteket mobiltelefonján 
keresztül is megváltoztathatja. 

Kártya típusa  .................... Mastercard Standard - külföldi és belföldi használatra 
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési (beérkezési) határidő a következő hónap 15. napja. 

1 A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat 
időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. Első vásárlási tranzakciós kártya esetén, 
vagyis akkor, ha a kártya igénylésével együtt Részletformáló szolgáltatás keretében termék vásárlása történik: az első évben minden esetben 0 Ft ez éves díj, míg 
azt követően csak akkor 0 Ft az éves díj, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az 
ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed. 

2  
 2018.07.01 és  2018.09.12  között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 15 vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2018.09.13. és  2018.10.31.  között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 15 vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2018.11.01. és 2018.12.31. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 15 vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.01.02. és 2019.02.28.  között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 15 vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.03.12. és 2019.03.31. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 15 vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.04.25. és 2019.04.30. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.05.13. 2019.08.31. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 22 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.06.19. és 2019.06.30. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 15 vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.07.17. és 2019.07.28. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.08.12. és 2019.08.25. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.08.27. és 2019.09.08. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.08.27. és 2019.09.08. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 22 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.09.11. és 2019.09.30. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.09.25. és 2019.10.06. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 22 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.11.01. és 2019.12.31. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 22 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2019.11.12. és 2019.11.24. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 22 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2020.01.01. és 2020.03.31. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 22 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2020.01.15. és 2020.01.26. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2020.02.11. és 2020.02.23. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2020.03.18. és 2020.03.31. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlá 
 2020.04.01. és 2020.07.31. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 22 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2020.04.29. és 2020.05.10. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 15 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2020.05.11. és 2020.05.24. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 15 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 
 2020.06.01. és 2020.07.12. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 15 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás 

 kizárólag a http://tesco.hu/markak-es-szolgaltatasok/szolgaltatasok/vasarlokartya /instant-vasarlokartya/  linken meghirdetett Tesco áruházakban igényelt, a 
kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben az „Első vásárlási tranzakció” 15 vagy 19 vagy 20 
vagy 22 vagy 24 hónapos Részletformáló szolgáltatás keretében történt, az első és második évben a Bank nem alkalmaz vizsgálatot az éves díj terhelésére, ennek 
megfelelően az előzőekben megjelölt időszakban az éves kártyadíj 0 Ft. Harmadik évtől az alábbiak érvényesülnek: A hitelkártya éves kártyadíja a harmadik évtől 
kezdődően 5.100 Ft vagy 0 Ft. A hitelkártya éves kártyadíja a harmadik évtől 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A 
vizsgálat időpontja első alkalommal az igénylés helyszínén végzett első vásárlási tranzakció napját követő 27. teljes naptári hónap utolsó napja, illetve ezt követően 
minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  
tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed. 

3 Az Instant Tesco vásárlókártya éves kártyadíj terhelési módszere: 
Instant Tesco Vásárlókártya esetén akkor tekinthető az „Első vásárlási tranzakció”-s Vásárlókártyának, amennyiben a kártyaigénylés jóváhagyásának napján és 
helyszínén, aktiválás után végrehajtott első Részletformáló  tranzakció történt. 
 A hitelkártya első éves kártyadíja 0 Ft, a második évtől kezdődően 5.100 Ft vagy 0 Ft. A hitelkártya éves kártyadíja a második évtől 0 Ft, amennyiben a hitelkeret 
kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja első alkalommal az igénylés helyszínén végzett első vásárlási tranzakció napját követő 
15. teljes naptári hónap utolsó napja, illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, 
a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed. 
A 70%-os kihasználtság vizsgálat minden esetben a vizsgálat napján rendelkezésre álló hitekeretre vetítve kerül megállapításra. Amennyiben a vizsgálat időpontjáig 
az ügyfél nem aktiválta az Instant Tesco Vásárlókártya után rendelkezésre bocsátott végleges Tesco Vásárlókártyát, akkor a Kiegészítő Megállapodásban szereplő 
csökkentett hitelkerethez (Instant Tesco Vásárlókártya hitelkerete), ellenkező esetben a szerződésben szereplő (Tesco Vásárlókártya) hitelkerethez mérten történik 
a vizsgálat 

4  2016.06.23-tól 2020.03.18-ig megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat 34,16%. 2020. április 14-től megkötött szerződések esetén 2021. 
január 1-től az éves vásárlási kamat mértéke 34,16%.  

5 Éves készpénzfelvételi kamat: 35,40% 
6 A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára szolgáltatás első havi díja a szolgáltatás aktiválásának hónapjában terhelődik, 

függetlenül a hitelkeret kihasználtságától. Mobilbank Info szolgáltatás nem igényelhető. A Bank a Bővített Mobilbank elnevezésű szolgáltatást nyújtja, ahol a 
megszüntetett szolgáltatás havidíjával azonos havidíjért szélesebb körű szolgáltatást nyújt. 

7 2020.04. 01-től Mobilbank Info havonta telefonszámonként  463 Ft. 
8 2019.06.19-2019.06.30., 2019.07.31-2019.08.05., 2019.08.27-2019.09.08.,2019.09.11-2019.09.30., 2019.11.02.-2019.12.31., 2020.01.01-2020.03.31., illetve 

2020.04.01.- 2020.07.31. között „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 30 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás kizárólag a Tesco áruház(ak) 
belterében található Media Markt áruház(ak)ban igényelt, a kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” esetén, 
amennyiben az „Első vásárlási tranzakció” 30 hónapos Részletformáló szolgáltatás keretében történt, az első, második és harmadik évben a Bank nem alkalmaz 
vizsgálatot az éves díj terhelésére, ennek megfelelően az előzőekben megjelölt időszakban az éves kártyadíj 0 Ft. A negyedik évtől kezdődően 5.100 Ft vagy 0 Ft. A 
hitelkártya éves kártyadíja a negyedik évtől 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja első 
alkalommal az igénylés helyszínén végzett első vásárlási tranzakció napját követő 39. teljes naptári hónap utolsó napja, illetve ezt követően minden évben 
ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt 
kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed. 

9 Az érvényben lévő árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan 
kondíciókkal nyújtja a hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,9%) öt 
százalékponttal növelt mértékét (5,9%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart. 

http://tesco.hu/markak-es-szolgaltatasok/szolgaltatasok/vasarlokartya%20/instant-vasarlokartya/
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10 A megjelölt havi és éves vásárlási kamat 2020. december 31-éig vagy az elrendelt árazási korlátozás alatt érvényes. Az árazási korlátozást követően (2021. január 
01-től) az éves vásárlási kamat mértéke 34,16%. 

11 Az érvényben lévő árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan 
kondíciókkal nyújtja a hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,75%) öt 
százalékponttal növelt mértékét (5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart. 
 

 
Tesco Vásárlókártya esetében „Első vásárlási tranzakció” indítható, amely kizárólag műszaki terméke(ke)t tartalmazhat, és legalább egy műszaki termék árának el 
kell érnie a 13 900 Forintot.  

Tesco Vásárlókártya kedvezményeit, azok feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA DJP (DOLGOZÓI JUTTATÁSOK 
PROGRAM) ÁRAZÁS 2013.09.06-TÓL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ESETÉN (KIVÉVE INSTANT TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA) 

Dolgozói Juttatások Programban részvevő - a Budapest Bank Dolgozói Juttatások Programban stratégiai partnernek minősülő - társas vállalkozások munkavállalói 
részére, amennyiben a cég az Együttműködési megállapodásában Hitelkártyára kötött megállapodást valamint a társas vállalkozás és kapcsolt vállalkozása(i) 
együttesen minimum 10.000 főt foglalkoztatnak. Munkavállaló fogalmába beleértendő a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, és megbízási 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy partnerek. A kedvezmények csak a kedvezményre való jogosultság igazolásával vehetőek 
igénybe (a jogosultság igazolás azt jelenti, hogy az előbb említett jogviszonyok fennállását kell hitelt érdemlően igazolnia az igénylőnek /pl. munkáltatói igazolással/). 
A DJP árazása megegyezik a kártyák normál hirdetmény szerinti árazásával, kivéve a következőkben meghatározott eltérő feltételeket: 
Havi vásárlási és készpénzfelvételi kamat............................................... 1,9% 
THM...............................................................................................25,40% 
 
A kedvezmény a 2019. október 24-25. napján igényelt instant Tesco Vásárlókártyára is elérhető. 
 

 
A Bank ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az Üzletszabályzat 2.6.13. pontjában biztosított egyoldalú szerződésmódosítási jogával élve, a Bank a hatályban lévő 
Tesco Vásárlókátyára vonatkozó szerződéseket indokolás nélkül az Ügyfél számára nem kedvezőtlen változást eredményező tartalommal egyoldalúan módosítja, a 
Hitelkártya Általános Szerződési feltételeiben, a 2.3.6. pontjának első bekezdése vonatkozásában az alábbiak szerint: 
„2.3.6. A Szerződés automatikusan, az Ügyfél külön értesítése nélkül megszűnik  amennyiben az Ügyfél a Hitelkártyát a kibocsátástól számított 11 hónapon belül nem 
aktiválja”  
A módosítás a 2012.04.01 után igényelt kártyákra vonatkozik.  
 
TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA AKCIÓS NAP 

2016. november 15-én a Budapest Bank dolgozói program keretében szerződött cégek, illetve a Budapest Bank: munkavállalói, alvállalkozói és külsős munkavállalói, 
munkaerő-kölcsönzés, illetve megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyek által igényelt és jóváhagyott 
Tesco vásárlókártyák esetében: 
 
A Főkártya éves díja a szerződés teljes időtartama alatt: ................................. 0 Ft 
THM: ..................................................................................................... 39,88% 
A hitelkártyához kapcsolódó egyéb kondíciók (díjak, kamatok, stb. ) tekintetében a Tesco Vásárlókártya standrad kondíciói az irányadóak. 
 
2017.07.28. és 2017.08.31. között egyszeri, éves díj visszatérítésre kerül sor az alábbiak szerint  

Visszatérítést kapnak a levont éves díjból a korábban már jóváírt díjrészen felül – a Vj/121-143/2015 ügyszámon hozott GVH határozatban leírt módon – azon 
ügyfelek, akik a vizsgálat alapján érintettek, illetve írásos értesítést kaptak a Budapest Banktól. 

 Kompenzációra jogosultak azok a korábbi Tesco Vásárlókártya birtokosok (fogyasztók), akiktől egy alkalommal került 5.100 Ft éves díj levonásra, és az ezt 
követő egy éven belül megszüntették a Tesco Vásárlókártyájukat. Az ügyfelenkénti különböző kompenzációs összeg minimum 200 Ft és attól függ, hogy az 
5.100 Ft-os levont éves díjnak mekkora része került korábban visszafizetésre az adott fogyasztó számára. 

 Kompenzációra jogosultak továbbá a 2017. április 30-án aktivált állapotú Tesco Vásárlókártyával rendelkező kártyabirtokosok közül azok, akiknél egy 
alkalommal került sor az 5.100 Ft éves díj levonásra a 2017. április 30-át megelőző egy évben belül, és még nem szüntették meg a kártyájukat. Részükre 
megtérítésre kerül a beterhelt 5.100 Ft éves díj.  

 Az előző alpont szerint kompenzációra jogosultak továbbá azok a kártyabirtokosok is, akik az előző alpontban írt feltételeknek megfelelnek, azzal az 
eltéréssel, hogy esetükben 2017. április 30. helyett a fentebb hivatkozott határozat közlésének (2017.06.06.) hónapját követő naptári hónap utolsó napját 
kell érteni. 

 
Visszatérítés formája: 

 ha a fogyasztó élő Tesco Vásárlókártyával és hozzá rendelt hitelkártya számlával rendelkezik, a fogyasztó Tesco Vásárlókártya hitelszámlán bocsájtjuk 
rendelkezésre a visszatérítés összegét, 

 amennyiben az előzőpontban írtak nem teljesülnek, de  a fogyasztónak van élő, a Budapest Banknál megadott Clubcard száma, a fogyasztónak 
visszatérítendő összeg Tesco Clubcard pont formájában kerül jóváírásra,  

 ha a fogyasztónak nincs élő Clubcard száma sem, úgy a visszatérítésre fizetési számlán való jóváírás formájában kerül sor, amennyiben a fogyasztó 
rendelkezik ilyen számlával a Budapest Banknál, 

 minden egyéb esetben Tesco vásárlási utalvány formájában kerül sor a visszatérítésre, amely visszítérítendő összeggel azonos értében kerül az ügyfél 
részére kiküldésre postai úton. 

INSTANT TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA 
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott 
kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV0004CMRDIP; TV0001CMRDIP. 
Instant Tesco Vásárlókártya minden olyan előzetesen legyártott, dombornyomott Mastercard típusú, PayPass funkcióval és chip-el rendelkező hitelkártya, amelyet a 
Bank a hitelkártya igénylés jóváhagyását követően a hiteligénylés helyszínéül szolgáló értékesítési ponton az Ügyfél rendelkezésére bocsát. A pozitív hitelbírálatot 
követően átadott hitelkártya, annak Ügyfél általi aktiválását követően azonnal használható vásárlási tranzakciókra.  
Az Instant Tesco Vásárlókártya főkártyaként kizárólag a http://tesco.hu/szolgaltatasok/vasarlokartya/instant-vasarlokartya  honlapon megjelölt dátum(ok)tól és a 
megjelölt Tesco áruházakban, azon belül a megjelölt értékesítési pontokon elérhető.  
Az Instant Tesco Vásárlókártya igénylési feltételei megegyeznek a mindenkor hatályos hitelkártya hirdetményben foglalt Tesco Vásárlókártyára vonatkozó igénylési 
feltételekkel.  
Instant Tesco Vásárlókártyakártya mellé Tesco Társkártya nem igényelhető. 
 
2020. április 14-től az Instant Tesco vásárlókártya újra igényelhető. 
 

http://tesco.hu/szolgaltatasok/vasarlokartya/instant-vasarlokartya
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A Tesco Vásárlókártyától eltérő kondíciók és feltételek: 
Az Instant Tesco Vásárlókártya érvényessége*  ................................................................................................................................................................................ 9 hónap 
Az Instant Tesco Vásárlókártyát követő végleges Tesco Vásárlókártya érvényessége**  ........................................................................................................................ 2 év 
Készpénzfelvétel maximális összege  ........................................................................................................................................ a rendelkezésre bocsátott hitelkeret 35%-a 
 
*Az érvényességi idő a gyártástól számított 9 hónap, A Bank nem az átvételtől garantálja a 9 hónapos érvényességi időt, de minimum 2 hónap érvényességet biztosít.  
**A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan - eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani. 
 
A végleges Tesco Vásárlókártya kibocsátása kizárólag akkor történhet meg, amennyiben a hitelkártyaszerződés és egyéb Budapest Bank által a bírálathoz bekért 
dokumentumok maradéktalanul beérkeztek, a hitelkártyazerződés mindkét fél által aláírásra került,  illetve az ügyfél aktiválta és használta az Instant Tesco 
Vásárlókártyát. 
Az Instant Tesco Vásárlókártya internetes vásárlásra nem használható, kivéve Tesco Maraton balesetbiztosítás, valamint a Filmbox előfizetés díjának internetes úton 
történő megfizetése. 
 
 

Tesco hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás TESCO Vásárlókártya esetében. Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0; 5577-0459-
0, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV0004CMRDSP; 
TV0004CMRDIP; TV0004CMRDSS; TV0001CMRDIP; TV0001CMRDSP; TV0004CMRESP; TV0004CMRESS. 
A „Részletformáló” a Tesco Vásárlókártyákhoz kapcsolódó, új kiegészítő szolgáltatás, amely alapján fizetési hátralékkal nem rendelkező Főkártya-birtokosnak 
kizárólag a Bank telefonos vagy írásbeli ajánlata alapján lehetősége van arra, hogy az élő hitelkártya szerződése alapján fennálló hitelkártya tartozását vagy annak egy 
részét több egyenlő részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza. A Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást a mindenkor hatályos Hitelkártya 
Általános Szerződés Feltételek elválaszthatatlan részét képező ’Kiegészítő feltételek a Budapest Bank hitelkártyáin elérhető részletformáló szolgáltatáshoz’ 
elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely elérhető a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a www.budapestbank.hu honlapon 
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A Hirdetmény hatályba lépésétől kezdődően a Bank kizárólag telefonos 
vagy írásbeli ajánlat alapján a Főkártyabirtokosnak nyújt lehetőséget arra, 

hogy az ajánlattételt követő második hónap utolsó napjáig, minimum 
50.000 Ft összértékben végzett vásárlás, készpénz-felvétel vagy csoportos 
beszedési megbízás esetén, a Főkártyabirtokos, az általa meghatározott, 
fix futamidő alatt, az alábbiakban meghatározott konstrukció szerint havi 

fix törlesztőrészlettel fizetheti vissza minimum 50.000 Ft összegű 
kintlévőségét. 

A Részletformáló iránti igényét az erre jogosult ügyfél kizárólag a 
Telebankon keresztül jelezheti.1 

2013.05.03-tól 
2015.11.02-ig 

19,9% 12-60 hónap 
50.000 – 1.000.000 

Ft 
0 Ft 22,2% 

 
A kamatozás típusa rögzített 
1. A promóció ideje alatt végzett vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókból, illetve csoportos beszedési megbízásból származó tartozás a terhelés napjától a 
Részletformáló szolgáltatás igénybevételének napjáig a hitelkártya szerződés feltételei szerint kamatozik, illetve a hitelkártya szerződés szabályai szerint minimum 
fizetendő összeg kerül meghatározásra. 
Az itt nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Szerződésben rögzítettek az irányadóak. 
Együttműködő partnerünk:  Cég neve: Tesco Global Áruházak Zrt., Székhelye: 2040 Budaörs Kinizsi út 1-3.  
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás újonnan igényelt TESCO és Instant TESCO Vásárlókártyák esetében (érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a 
következő: 5256-4279-0; 5577-0459-0, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a 
termék azonosító: TV0004CMRDSP; TV0004CMRDIP; TV0004CMRDSS; TV0001CMRDIP; TV0001CMRDSP; TV0004CMRESP; TV0004CMRESS) valamint bármely, 
Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával, Tesco üzletekben igényelt Részletformáló szolgáltatás esetében.  
A „Részletformáló”  szolgáltatás a Tesco áruházakban történő vásárlás során, a Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó, új kiegészítő szolgáltatás, 
amely alapján a hitelkártya igénylést benyújtó Főkártya-igénylőnek lehetősége van arra, hogy a hitelkártya igénylésével egyidejűleg a kereskedőnél végrehajtott „Első 
vásárlási tranzakció” összegét, illetve a Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával már rendelkező Főkártya-birtokosnak (amennyiben nincs fizetési hátraléka) a 
vásárlás összegét, azaz az igényelt/igénybe vett hitelösszeget több egyenlő részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza. 
A Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást a mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek elválaszthatatlan részét képező 
’Kiegészítő feltételek a Budapest Bank hitelkártyáin elérhető részletformáló szolgáltatáshoz’ elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely elérhető a Budapest Bank 
fiókjaiban, valamint a www.budapestbank.hu honlapon. 
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„0%” 
konstrukció  

HITELKÁRTYA 
IGÉNYLÉS 2 

A „Részletformáló” Szolgáltatás a Budapest Bank által 
kibocsátott hitelkártyákhoz és a TESCO Vásárlókártyához 

kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás, amelynek 
igénybevételére  már a hitelkártya igénylést benyújtó 

Főkártya-igénylőnek is lehetősége van, így a 
hitelkártyaigénylésével egyidejűleg a kereskedőnél 

végrehajtott  „Első vásárlási tranzakció” összegét, azaz a 
vásárlás összegét, az igényelt hitelösszeget is több egyenlő 

részletben, fix futamidő alatt fizethető vissza. 

2018.07.01-től 2018.09.12-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

0% 
10, 15 20 

hónap 
13.900 Ft – 

1.000.000 Ft 
0 Ft 0% 

2018.09. 13-tól 2018.10.31-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

0% 
10, 15,  20 

hónap 
13.900 Ft – 

1.000.000 Ft 
0 Ft 0% 

2018.11.01-től 2018.12.31-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

0% 
10, 15,  20  

hónap  
13.900 Ft – 

1.000.000 Ft 
0 Ft 0% 

2019.01.02-től 2019.02.28-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

0% 
10, 15,  20  

hónap  
13.900 Ft – 

1.000.000 Ft 
0 Ft 0% 

Standard 
konstrukció 

 

2016.01.01-től 2016.06.22-ig3 33,5% 
10-48 
hónap 

13.900 Ft – 
1.000.000 Ft 

0 Ft 39,81% 

2016.06.23-tól 2020.03.18. ig 33,10% 
10-48 
hónap 

13.900 Ft – 
1.000.000 Ft 

0 Ft 39,69% 

http://www.budapestbank.hu/
http://www.budapestbank.hu/
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2016.11.04.-től 2020.03.18.-
ig4 

33,10% 
6-48 

hónap 
13.900 Ft – 

1.000.000 Ft 
0 Ft 39,73% 

Részletformáló 
max. 9,9%-os 

THM-el5 

Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor egyaránt 
érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció. 

2016.11.30-től 2016.12.24-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

9,25% 
36 – 48 
hónap 

50.000 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 9,81% 

Részletformáló 
max. 9,9%-os 

THM-el7 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehtő) konstrukció. 
2017.01.16-tól 2020.03.18-ig 9,25% 

36 – 48 
hónap 

29.900– 1.000.000 Ft 0 Ft 9,81% 

10 + 10 
Részletformáló 

8 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehtő) konstrukció. 10% saját erő befizetése (azaz a 
megvásárlásra kerülő termék vételára 10%-ának vásárlás 

helyszínén a kereskedő (mint eladó) részére történő 
megfizetése) és a fennmaradó hátralékos vételár Tesco 

Vásárlókártya  használatával történő kiegyenlítése mellett, a 
hitelkártyával kiegyenlített összeg vonatkozásában 10 
hónapos futamidőre igénybe vehető Részletformáló 

konstrukció. 

2019.02.28-tól -  2020.03.18-
ig 

21,15% 10 hónap 
13.900 – 1.000.000 

Ft 
0 Ft 24,08% 

„0%”konstrukci
ó  9 

Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor egyaránt 
érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció. 

2019.02.28-tól-  
visszavonásig9  

0% 10 hónap 
13.900 Ft – 

1.000.000 Ft 
0 Ft 0% 

2020.03.19-től visszavonásig 0% 10 hónap 
13.900 Ft – 

1.000.000 Ft 
0 Ft 0% 

„0%” 
konstrukció10 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.03.12-től 2019.03.31-ig 0% 

 15, 20 
hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„0%” 
konstrukció11 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.04.25-től 2019.04.30-ig 0% 20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

22 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal12 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.05.13-től 2019.08.31-ig  0% 22 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

30 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal14 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.06.19-től 2019.06.30-ig  0% 30 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„0%” 
konstrukció13 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.06.19-től 2019.06.30-ig 0% 

 15, 20 
hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„0%” 
konstrukció15 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.07.17-től 2019.07.28-ig 0%  20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

30 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal14 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.07.31-től 2019.08.05-ig  0% 30 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal16 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.08.12-től 2019.08.25-ig 0%  20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

30 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal17 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.08.27-től 2019.09.08-ig  0% 30 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal16 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.08.27-től 2019.09.08-ig 0%  20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

22 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal12 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.09.01-től 2019.10.31-ig  0% 22 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal18 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.09.11-től 2019.09.30-ig 0%  20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

30 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal18 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.09.11-től 2019.09.30-ig  0% 30 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

22 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal19 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.09.25-től 2019.10.06-ig  0% 22 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

22 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal12 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.11.01-től 2019.12.31-ig  0% 22 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

30 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal20 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.11.02-től 2019.12.31-ig  0% 30 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal16 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.11.12-től 2019.11.24-ig 0%  20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 
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„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal21 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.11.27-től 2019.12.02-ig 0%  20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal15 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.12.03-től 2019.12.15-ig 0% 20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal21 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2019.12.11-től 2019.12.24-ig 0% 20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

22 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal12 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.01.01-től 2020.03.31-ig  0% 22 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

30 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal22 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.01.01-től 2020.03.31-ig  0% 30 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal21 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.01.15-től 2020.01.26-ig 0% 20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal21 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.02.11-től 2020.02.23-ig 0% 20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

„20 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal15 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.03.18-től 2020.03.31-ig 0% 20 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

22 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal23 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.04.01-től 2020.07.31-ig  0% 22 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

30 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal22 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.04.01-től 2020.07.31-ig  0% 30 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

Részletformáló 
max. 5,9%-os 

THM-el 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.04.14-től 2020.06.30. 5,51% 

36-48 
hónap 

29.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 5,89% 

Részletformáló 
max. 5,9%-os 

THM-el 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.04.14-től 2020.06.30. 5,49% 

10-24 
hónap 

29.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 5,89% 

15 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal24 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.04.29-től 2020.05.10-ig  0% 15 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

15 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal25 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.05.11-től 2020.05.24-ig  0% 15 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

15 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal26 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.06.01-tól 2020.07.12-ig  0% 15 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

10 hónapos 
részletformáló 
0% kamattal27 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.06.04-től 2020.06.17-ig  0% 10 hónap 

13.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 0% 

Tesco 
Könnyített RF 

10-24 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.07.01-től visszavonásig 5,35% 

10-24 
hónap 

29.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 5,73% 

Tesco 
Könnyített RF 

36-48 

Meglévő Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és új 
hitelkártya igénylésekor egyaránt érvényesíthető 

(igénybevehető) konstrukció. 
2020.07.01-től visszavonásig 5,37% 

36-48 
hónap 

29.900 – 1.000.000 
Ft 

0 Ft 5,74% 

 
A kamatozás típusa rögzített 
Az itt nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Szerződésben rögzítettek az irányadóak. 
2 A 2016. május 02 és 2016. június 16. a http://tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/elonyok linken meghirdetett Tesco áruházakban elérhető konstrukció. 
3Tesco áruházakban igényelt és jóváhagyott „0%” konstrukciójú Részletformáló szolgáltatással igénybevett Tesco Vásárlókártyák első éves kártyadíja 0 Ft, a 
kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott, 13.900 Ft feletti, „Első vásárlási tranzakció” összege után felszámítandó havi kamat mértéke 0%. 
2016.október 20-tól 2016. október 22-ig a 20 havi „0%” konstrukció a Tesco áruházakban nem érhető el, kivéve a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), 
illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruházakat, ahol a hivatkozott áruházak belterében található Media Markt üzletek eladóterekben 
megvásárolható 49.000 Ft feletti termékek vételárának kiegyenlítése érdekében a kártyaigénylés jóváhagyásának napján végrehajtott, „Első vásárlási tranzakció”-val 
összefüggésben vehető igénybe. 
42016.november 4-től a Tesco áruház belterében található Media Markt üzletek eladótérben igényelt és jóváhagyott Standard konstrukciójú Részletformáló 
szolgáltatással érintett Tesco Vásárlókártyák első éves kártyadíja 0 Ft, a kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott, 13.900 Ft feletti, „Első 
vásárlási tranzakció” összege után felszámítandó havi kamat mértéke 33,1%. 
52016. november 30 és 2016. december 24 között kizárólag a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco 
áruház belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható termékek vételárának kiegyenlítéséhez érhető el a konstrukció. 
62017. január 16-tól – visszavonáig kizárólag a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruház 
belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható termékek vételárának kiegyenlítéséhez érhető el a konstrukció. 
7 Részletformáló max. 9,9%-os THM-el Részletformáló konstrukció a 2019.02.28-tól a minimum hitelösszeg 50.000 Ft-ról 29.900 Ft-ra változik  a Tesco áruházak 
belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható termékek vételárának kiegyenlítéséhez. 2019.03.01-től kiterjesztésre kerül az összes Tesco 
áruházra. 

http://tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/elonyok
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8 10 + 10 Részletformáló konstrukció a elérhető a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható termékek vételárának 
kiegyenlítéséhez 2019.02.28-tól. 2019.03.01-től kiterjesztésre kerül az összes Tesco áruházra. 
9 10 havi 0%-os Részletformáló konstrukció kizárólag a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható termékek vételárának 
kiegyenlítéséhez érhető el.  
10 A 15, 20 havi 0%-os Részletformáló konstrukció 2019. 03.12-től 2019.03.31-ig Huawei Matebook XPRO termékre érhető el, 2019.03.13-tól 2019.03.24-ig a 
konstrukció reklámújságban vagy az áruházakban megjelölt termékekre érhető el  kizárólag a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), a Győri (9012 Győr, 
Királyszék utca 33.) .) és a Pesti úti (1173, Budapest Pesti út 3-7. ) Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletekben.  
11 A 20 havi 0%-os Részletformáló konstrukció 2019. 04.25-től 2019.04.30-ig érhető el a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben 
megvásárolható termékek vételárának kiegyenlítéséhez a reklámújságban vagy az áruházakban megjelölt termékekre.   
12 A 65” vagy annál nagyobb átmérőjű TV készülékekre, a 190.000 Ft-nál magasabb összegű okos telefonokra, illetve az áruházakban megjelölt TV készülékekre, 
mobiltelefonokra és fényképezőgépekre a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható termékek vételárának 
kiegyenlítéséhez.  
13 A 15, 20 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható minden műszaki termék 
vételárának kiegyenlítéséhez 
14 A 30 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható megjelölt termékek 
vételárának kiegyenlítéséhez. 
15 20 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható minden műszaki termék 
vételárának kiegyenlítéséhez. 
16 20 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható reklámújságban és az 
áruházakban megjelölt termékek vételárának kiegyenlítéséhez.  
17 30 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható, reklámokban és az 
áruházakban megjelölt termékek vételárának kiegyenlítéséhez.  
18 A reklámokban vagy az áruházakban megjelölt Iphone készülékekre 
19 22 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható minden műszaki termék 
vételárának kiegyenlítéséhez 
20 30 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható, a reklámokban vagy az 
áruházakban megjelölt telefonokra és TV készülékekre 
21 20 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható a reklámokban vagy az 
áruházakban megjelölt termékek vételárának kiegyenlítéséhez.  
22 30 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható, reklámokban vagy az 
áruházakban megjelölt  TV készülékekre, mobiltelefonokra és fényképezőgépekre 2020.06.29-től a meghatározott termékékkörök a Media Markt honlapján érhetőek 
el23 22 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható 65” vagy annál nagyobb 
átmérőjű TV készülékekre, a 190.000 Ft-nál magasabb összegű okos telefonokra, illetve az áruházakban megjelölt TV készülékekre, mobiltelefonokra és 
fényképezőgépekre. 2020.06.29-től a meghatározott termékékkörök a Media Markt honlapján érhetőek el 
24 15 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben minden TV készülékre, beépíthető nagy 
háztartási gépre, számítástechnikai eszközre, mobil telefonra, okos órára, fényképezőgépre, illetve az áruházakban megjelölt kis háztartási gépekre. 
25 15 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható, reklámokban vagy az 
áruházakban megjelölt termékekre. 
26 15 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható TV készülékre, nagy háztartási 
gépre, illetve az áruházakban megjelölt termékekre. 2020.06.29-től a meghatározott termékékkörök a Media Markt honlapján érhetőek el 
27 10 havi 0%-os Részletformáló konstrukció a Tesco áruházak megvásárolható minden műszaki termékre 

 

Budapest Bank Mobilfizetés 
(kártya-digitalizációs szolgáltatás) 

A szolgáltatás 2018. október 30-tól elérhető 

 
Mobilfizetés kizárólag Mastercard főkártyákkal vehető igénybe. A szolgáltatás aktiválása és kezelése a Budapest Bank Mobil App-on keresztül lehetséges (melynek 
feltétele a Budapest Internetbank szolgáltatás). 
A Mobilfizetés a plasztik hitelkártya kiegészítő szolgáltatása, alternatív hozzáférési mód az ügyfél hitelszámlájához, mely során a kiválasztott hitelkártya adott 
mobiltelefonhoz rendelt digitális klónja jön létre. A mobilfizetés aktiválását követően az Androidos, NFC képes mobiltelefon (az erre alkalmas POS terminálhoz való 
érintésével) érintéses fizetésre használható.  
A Budapest Bank Mobilfizetés havi díja a szolgáltatásra aktivált (digitalizált) kártyánként kerül felszámításra függetlenül attól, hogy az adott hitelkártya 
mobilfizetésrekijelölt státuszban van-e. 
 
 
Szolgáltatás havi díja a szolgáltatásra aktivált kártyánként 2020.07.01-től 
Hitelkártya esetében a szolgáltatás havi díja a szolgáltatásra aktivált kártyánként kedvezményesen 0 Ft.1 A kedvezményes időszak megszűnésétől a korábban már 
digitalizált kártyák havi díja 190 Ft, az újonnan digitalizált kártyák havi díja az első 6 hónapban 0 Ft, ezt követően 190 Ft.2 
 
A Budapest Bank Mobilfizetés aktiválásának és fenntartásának feltétele az adott plasztik hitelkártya megléte. A plasztik hitelkártya megszüntetése esetén a 
továbbiakban az adott kártya mobilfizetésre nem használható. 
A szolgáltatás a Mastercard által támogatott készülékkel vehető igénybe. Az aktuális mobiltelefon készülék lista az alábbi linken érhető el: 
https://www.emvco.com/approved-registered/approved-products/ (Custom Deivce).  
A mobilfizetésre aktivált, és érintéses fizetésre kijelölt digitalizált bankkártyával online vásárlási tranzakció és Budapest Bank által üzemeltetett ATM-en tranzakció 
nem hajtható végre. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a digitalizált kártya szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek különleges – plasztik bankkártyára vonatkozó 
feltételektől eltérő - rendelkezéseit, így különösen, de nem kizárólagosan a digitalizált kártya rendelkezésre bocsátására, használatbavételre, használatára, letiltására, 
törlésére, digitalizált kártyához rendelt készülékre (berendezésre) vonatkozó követelményekről, és tájékozódjon a digitalizált kártya szolgáltatásra vonatkozó 
feltételekről, és felelősségi szabályokról. A szolgáltatás virtuális hitelkártyák esetén nem vehető igénybe. 
 
1 A kedvezmény visszavonásig érvényes. A kedvezményes időszak megszűnéséről a Bank legalább 60 nappal előre tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleit 
a Budapest Bank honlapján hirdetményi úton és a Budapest Bank Mobil Appon keresztül. 
2 Újonnan digitalizált kártyának számít a Budapest Bank Mobilfizetés szolgáltatás igénybevétele, ha az adott hitelkártya korábban még nem került digitalizálásra, 
függetlenül attól, hogy a korábbi digitalizáció visszavonásra, törlésre került. 
 
Az itt nem szabályozott díjtételek esetében hatályos Hitelkártya Kedvezmény és Pontgyűjtő  szabályzatok az irányadóak.  

https://www.emvco.com/approved-registered/approved-products/%20(Custom%20Deivce)
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Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
Telehitel szolgáltatás Érvényes minden  - 2020. év március hó 18. napjáig megkötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódóan -  Budapest Bank által kibocsátott 

Hitelkártyára 
 

A „Telehitel” a hitelkártyához kapcsolódó olyan kiegészítő szolgáltatás, amely kizárólag a Bank telefonos ajánlata alapján a Főkártya birtokosnak nyújt lehetőséget 
arra, hogy a Bank kezdeményezésére, kifejezetten ügyfél kérelmére a fel nem használt hitelkeretének egészét vagy egy részét egy összegben egy, az Ügyfél által 
megadott ügyfél névre szóló bankszámlaszámra kifolyósítja legkésőbb adatok rögzítését követő 5. napon, értéknapos művelet útján), majd az ügyfél által 
meghatározott futamidőre a Bank által kifolyósításra kerülő hitelösszeget részletformáló szolgáltatásba helyezze. A folyósítási célszámlaként bármilyen ügyfél névre 
szóló bankszámlaszám megadható, kivéve Budapest Bankos hitelkártya számlaszámot. 
A kölcsön folyósítása:  
A Bank a kölcsön összegét az Ügyfél számára, az Ügyfél által Telebankon keresztül magadott ügyfél névre szóló bankszámlára folyósítja. A Bank kizárja a felelősségét 
az Ügyfél által hibásan közölt bankszámla miatti téves folyósításból származó károk és költségek tekintetében. 
A kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy a Bank az Ügyfél kölcsönfolyósítási kérelmének rögzítésének napján az Ügyfél által megjelölt kölcsön összegével az 
Ügyfél Hitelszámláját megterheli, majd a terhelést követő első munkanapon (amely maximum 5 naptári napot is igénybe vehet) a kölcsön összegét az Ügyfél által 
megadott ügyfél névre szóló bankszámlaszámra folyósítja (értéknapos művelet útján). 
Az ügyfél a hitelkártyához tartózó hitelkeret terhére kezdeményezett kölcsönfolyósítással tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a hitelkeret ily módon történő 
igénybevétele a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Fizetési Műveletnek, azon belül is vásárlási tranzakciónak fog minősülni. Ennek megfelelően a 
hitelkeret terhére végzett kölcsönfolyósítással igénybevett összegre a vásárlási tranzakcióra vonatkozó rendelkezések és kondíciók lesznek irányadóak azzal az 
eltéréssel, hogy ezen tranzakciók után nem járnak a Hitelkártya Kedvezmény és Pontgyűjtő Szabályzatban, vásárlási tranzakciókra meghatározott hűségpontok. A 
„Telehitel” szolgáltatás kizárólag a Bank Részletformáló szolgáltatásával együttesen igényelhető. A hitelösszeg folyósításának és ugyan ezen összeg részletformáló 
szolgáltatásba történő helyezésének napja közötti időszakra a Bank a kifolyósított hitelösszeg után vásárlási kamatot számol fel.  
Az itt nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Szerződésben rögzítettek az irányadóak. 
„Telehitel” és Részletformáló szolgáltatás bank általi együttes ajánlata esetén(Azonosító: U_LoPLoC299): 
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat .................................................................................................................. THM 
50.000 Ft –1.000.000Ft…………………………………..29,9%* .............................................................................................................. 34,89% 
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft 
*Bank fenntartja a jogot, hogy az egyes ügyletekre eltérő kamatlábat határozzon meg, és ennek megfelelően kössön szerződést az Ügyféllel történt előzetes 
egyeztetés alapján. 
 
Telehitel és részletformáló szolgáltatás akció 2016. július 15-től 2020.május 11-ig (Azonosító: U_LoPLoC249): 
Az ajánlatot azon ügyfelek vehetik igénybe, akik a Telehitel ajánlatot minimum 200 000 Ft értékben és minimum 36 hónap futamidőre igényelnek. 
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat .................................................................................................................. THM 
200.000 Ft – 1 000 000 Ft…………………………………..24,9% ............................................................................................................ 28,40% 
Futamidő: 36-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft 
 
„Telehitel” és Részletformáló szolgáltatás akció 2017. szeptember 15-től 2017. október 28-ig (Azonosító: U_LoPLoC149): 
Az ajánlat minden ügyfélre érvényes, akit a bank külön telefonos kampányban megkeres a teljes futamidőre vonatkozó kamatkedvezményt nyújtó ajánlattal. 
Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a promócióban, kérjük, érdeklődjön kollégáinknál a Budapest Telebankban! (06-1-477-7777)  
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat .................................................................................................................. THM 
50.000 Ft – 1 000 000 Ft…………………………………..14,9% .............................................................................................................. 16,30% 
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft 
 
„Telehitel” és Részletformáló szolgáltatás akció 2017. december 08-tól 2018. október 15-ig (Azonosító: U_LPLoC149; U_LPLoC99): 
Az ajánlat minden ügyfélre érvényes a megkeresés hónapjában vagy az azt megelőző 3 hónapban lejárt a korábban igénybe vett (utolsónak lejáró) részletformáló 
szolgáltatása, és korábban nem történt POS tranzakció a kibocsátott – és ügyfél által aktivált – hitelkártyával, illetve a bank külön telefonos kampányban megkeres 
vagy 2017.12.25.-ig telefonon jelzi részvételi szándékát. A bank a bírálat jogát fenntartja. 
Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a promócióban, kérjük, érdeklődjön kollégáinknál a Budapest Telebankban! (06-1-477-7777)  
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat .................................................................................................................. THM 
50.000 Ft – 199.999 Ft…………………………………..14,9% ................................................................................................................. 16,30% 
200.000 Ft – 1.000 000 Ft .................... ….9,9% ............................................................................................................................ 10,52% 
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft 
 
„Telehitel” és Részletformáló szolgáltatás akció 2018. szeptember 13-tól visszavonásig (Azonosító: U_LoPLoC99): 
Az ajánlat minden ügyfélre érvényes, aki rendelkezik  a következő Dolgozói (DEX, DPX és DE2) számlacsomagokhoz számlacsomagok valamelyikével. A bank a bírálat 

jogát fenntartja. 

Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat .................................................................................................................. THM 
200.000 Ft – 1.000 000 Ft…………………………………9,9% ................................................................................................................. 10,52% 
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft  
 
A folyósított hitelösszeg 2018. szeptember 13-tól 2018. október 15.-ig 200.000 Ft-tól 1.000.000 Ft közötti, 2018.október 15-től kezdődően 50.000-Ft-tól 1.000.000.-ig. 
 
 
 
2020. év március hó 18. napjáig megkötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás 
A „Részletformáló” a Budapest Standard és Budapest Áruvásárlási,Főgáz, ING, és GO! hitelkártyákhoz kapcsolódó, új kiegészítő szolgáltatás, amely alapján fizetési 
hátralékkal nem rendelkező Főkártya-birtokosnak lehetősége van arra, hogy az élő hitelkártya szerződése alapján fennálló hitelkártya tartozását vagy annak egy 
részét több egyenlő részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza. A Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást a mindenkor hatályos Hitelkártya 
Általános Szerződés Feltételek elválaszthatatlan részét képező ’Kiegészítő feltételek a Budapest Bank hitelkártyáin elérhető részletformáló szolgáltatáshoz’ 
elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely elérhető a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a www.budapestbank.hu honlapon. 
A Hirdetmény hatályba lépésétől kezdődően a Bank kizárólag telefonos vagy írásbeli ajánlat alapján a Főkártyabirtokosnak nyújt lehetőséget arra, hogy az 
ajánlattételt követő második hónap utolsó napjáig, minimum 50.000 Ft összértékben végzett (vásárlás, készpénz-felvétel vagy csoportos beszedési megbízás esetén, 
a Főkártyabirtokos, az általa meghatározott, fix futamidő alatt, az alábbiakban meghatározott konstrukció szerint havi fix törlesztőrészlettel fizetheti vissza minimum 
50.000 Ft összegű kintlévőségét. 
A Részletformáló iránti igényét az erre jogosult ügyfél kizárólag a Telebankon keresztül jelezheti. 

http://www.budapestbank.hu/
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Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye, 
amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti: 
Ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok 
változhatnak, a termék azonosító: 

Dátum 
Éves 

kamat 
Futamidő 

Részletformálóba 
helyezhető összeg 

Részletformáló 
felvételi díj 

THM 

Budapest Standard 
5256-4270-0 

B00006CMRDSP; B00006CMRDSS 
B00006CMRVSP 

2013.05.02-ig igényelt 
szolgáltatás esetén 

19,9% 
 

12-60 
hónap 

50.000 – 1.000.000 Ft 0 Ft 22,15% 

2013.05.03-tól igényelt 
szolgáltatás esetén 

29,9% 
12-60 
hónap 

50.000 – 1.000.000 Ft 0 Ft 34,89% 

2013.07.19-től igényelt 
szolgáltatás esetén 

2014.02.02-ig 
24,9% 

12-60 
hónap 

50.000 – 1.000.000 Ft 0 Ft 28,37% 

Budapest Standard 
Hitelkártya DEX 

(Dolgozói Exkluzív) 

5256-4270-0 
B00006CMRDSP; B00006CMRDSS 

B00006CMRVSP 

2013.04.26-tól igényelt 
szolgáltatás esetén 

14,9% 
12-60 
hónap 

50.000 – 1.000.000 Ft 0 Ft 16,20% 

GO! 

5256-4273-0, 5256-4273-6, 5256-
4273-8, 5256-4273-9, 5256-4274-1 
GO0006CMRDSP;GO0006CMRDSS 
GO0006CMRVSP; GO0006CMRDIP 

2013.05.02-ig igényelt 
szolgáltatás esetén 

29,9% 
12-60 
hónap 

50.000 – 1.000.000 Ft 0 Ft 34,89% 

2013.05.03-tól igényelt 
szolgáltatás esetén 

19,9% 
12-60 
hónap 

50.000 – 1.000.000 Ft 0 Ft 22,15% 

ING 
5256-4270-7 

IGP006CMRDSP; IGP006CMRDSS 
2013.04.26-tól igényelt 

szolgáltatás esetén 
19,9% 

12-60 
hónap 

50.000 – 1.000.000 Ft 0 Ft 22,15% 

A kamatozás típusa rögzített 
Utólagos Részletformáló szolgáltatás Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyák mellé 
2014.02.03-tól visszavonásig a Bank telefonos ajánlata alapján megkötött szerződések esetén: 
Részletformálóba helyezett Hitelösszeg……………………………..Éves kamat ....................................................................................... THM 
50.000 Ft - 299.999 Ft…………………………………..19,9% .................................................................................................................. 22,15% 
300.000 Ft- 1.000.000 Ft……………………………14,9% ..................................................................................................................... 16,20% 
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft 
A promóció ideje alatt végzett vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókból, illetve csoportos beszedési megbízásból származó tartozás a terhelés napjától a 
Részletformáló szolgáltatás igénybevételének napjáig a hitelkártya szerződés feltételei szerint kamatozik, illetve a hitelkártya szerződés szabályai szerint minimum 
fizetendő összeg kerül meghatározásra. 
A bank  utólagos „Részletformáló Szolgáltatás” ajánlata esetén, éves kamata: 
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat .................................................................................................................. THM 
50.000 Ft - 99.999 Ft…………………………………..29,9% .................................................................................................................... 34,89% 
100.000 Ft - 199.999 Ft………………………………24,9% ..................................................................................................................... 28,37% 
200.000 Ft – 299.999 Ft……………………………..19,9% ..................................................................................................................... 22,15% 
300.000 Ft- 1.000.000 Ft……………………………14,9% ..................................................................................................................... 16,20% 
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft 
2016.07.08-tól visszavonásig a Bank behajtási folyamatában telefonon felajánlott Részletformáló szerződések esetén: 
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat .................................................................................................................. THM 
50.000 Ft – 1 000 000 Ft…………………………………..24,9% .............................................................................................................. 28,40% 
Futamidő: 12-60 hónap*_ Részletfomáló felvételi díj: 0 Ft. 
*Behajtási osztály egyedi döntés alapján a futamidő: 6-84 hó. 
Részletformáló használatösztönző akciós konstrukcióka (elérhető 2016.12.16-2017.01.05. között, 50 000 – 1 000 000 Ft közötti összegre) 
Futamidő……………………………..Éves kamat ....................................................................................................................................... THM 
12-35 hónap…………………………………..19,9%................................................................................................................................. 16,21% 
36-60 hónap…………………………………..9,9%................................................................................................................................... 10,52% 
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás EXPERT Hitelkártyás ügyfeleknek (érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:  5256-4276-2, 
amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: EX0006CMRDSP; 
EX0006CMRDSS), valamint bármely, Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával, Expert üzletekben igényelt Részletformáló szolgáltatás esetében. 2015. 12.03-
tól az Expert hitelkártya értékesítés megszűnik, ezzel az Expert üzletekben igényelhető Részletformáló szolgáltatások értékesítése is megszűnik  
A „Részletformáló” a Expert üzletekben történő vásárlás során, a Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatás, amely alapján a 
hitelkártya igénylést benyújtó Főkártya-igénylőnek lehetősége van arra, hogy a hitelkártya igénylésével egyidejűleg a kereskedőnél végrehajtott „Első vásárlási 
tranzakció” összegét, illetve a Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával már rendelkező Főkártya-birtokosnak (amennyiben nincs fizetési hátraléka) a vásárlás 
összegét, azaz az igényelt/igénybe vett hitelösszeget több egyenlő részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza.  
A Részletformáló” szolgáltatások közül egyidőben kizárólag csak egy konstrukció igényelhető, és az csak adott konstrukción belül meghirdetett mértékű 
kedvezménnyel vehető igénybe. Az előzőekben rögzítetteknek megfelelően az egyes konstrukciók által nyújtott kedvezmények összevonására, kombinálására nincs 
lehetőség. 

Konstrukció 
megnevezése 

Konstrukció leírása Dátum 
Éves 

kamat 
Futamid

ő 
Részletformálóba 
helyezhető összeg 

Részletformál
ó felvételi díj 

THM 

Standard 
konstrukció ÚJ 
HITELKÁRTYA 

IGÉNYLÉS esetén 2 

 

2013.07.25-ig igényelt 
szolgáltatás esetén 

36,5% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 44,0% 

2013.07.26-tól igényelt 
szolgáltatás esetén 

2013.12.31-ig 
36,0% 

10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 43,3% 

2014.01.01-től 2014.06.15-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

35,0% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 41,8% 

2014.06.16-tól 2014.12.31-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

34,5% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 41,4% 

2015.01.01-től 2015.06.17-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

34,4% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 41,0% 

2015.06.18-tól 2015. 12.02-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

34,0% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 40,4% 

Standard 
konstrukció ÚJ 

A Bank a konstrukciót igénybe vevő Ügyfeleknek új 
hitelkártya igénylésük esetén a vételár 10%-ának 

2013.07.25-ig igényelt 
szolgáltatás esetén 

36,5% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 44,0% 
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HITELKÁRTYA 
IGÉNYLÉS esetén 

10% 
kedvezménnyel 2 

megfelelő mértékű kedvezményt nyújt, amennyiben a 
jóváhagyott hitelkártya keret teljes mértékben fedezi a 

10% kedvezménnyel csökkentett vételár kifizetését. 
Egyéb esetben a különbözet önerőként fizetendő a 

pénztárnál. A hitelkártya számláról a 10% 
kedvezménnyel csökkentett vételár, de maximum a 
jóváhagyott hitelkerettel megegyező összeg kerül 

levonásra. A kedvezmény juttatója a Budapest Bank. 
Amennyiben az ügyfél a hatodik hónap törlesztő-

részletének esedékességi napjáig részleges vagy teljes 
előtörlesztéssel él, mely során a szerződéstől eltérően 

nagyobb mértékben fizeti vissza az „Első vásárlási 
tranzakció”, azaz az igényelt hitelösszeg tőketartozását, 

úgy a Bank jogosult visszavenni az Ügyféltől az Általa 
nyújtott kedvezményt az „Első vásárlási tranzakció” 

10%-ának mértékéig. 

2013.07.26-tól igényelt 
szolgáltatás esetén 

2013.12.31-ig 
36,0% 

10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 43,3% 

2014.01.01-től 2014.06.15-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

35,0% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 41,8% 

2014.06.16-tól 2014.12.31-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

34,5% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 41,4% 

2015.01.01-től 2015.01.31-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

34,4% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 41,0% 

        

RF Szolgáltatás 0% 
kamat  6 hónapos 

konstrukció Új 
Hitelkártya igénylés 

esetén2 

 
2014.03.14-től 2015.02.09-ig  
igényelt szollgáltatás esetén 

0% 6 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 0% 

RF Szolgáltatás 0% 
kamat  10 hónapos 

konstrukció Új 
Hitelkártya igénylés 

esetén2 

 
2014.03.14-től 2015.01.31-ig 
igényelt szollgáltatás esetén 

 
0% 

10 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 0% 

0% konstrukció2  
2014.08.21-tól 2014.09.14-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

0% 
20 

hónap 
59.900 – 1.000.000 FT 0 FT 0% 

Standard 
konstrukció ÚJ 
HITELKÁRTYA 

IGÉNYLÉS esetén 
20% 

kedvezménnyel 2 

A Bank a konstrukciót igénybe vevő Ügyfeleknek új 
hitelkártya igénylésük esetén a vételár 20%-ának 

megfelelő mértékű kedvezményt nyújt, amennyiben a 
jóváhagyott hitelkártya keret teljes mértékben fedezi a 

20% kedvezménnyel csökkentett vételár kifizetését. 
Egyéb esetben a különbözet önerőként fizetendő a 

pénztárnál. A hitelkártya számláról a 20% 
kedvezménnyel csökkentett vételár, de maximum a 
jóváhagyott hitelkerettel megegyező összeg kerül 

levonásra. A kedvezmény juttatója a Budapest Bank és 
az Expert boltokat üzemeltető cégek együtt, melynek 

érvényesítése az akcióba bevont Expert üzletek  
pénztáránál történik és a vételárból kerül levonásra. 

Amennyiben az ügyfél a hatodik hónap törlesztő-
részletének esedékességi napjáig részleges vagy teljes 
előtörlesztéssel él, mely során a szerződéstől eltérően 

nagyobb mértékben fizeti vissza az „Első vásárlási 
tranzakció”, azaz az igényelt hitelösszeg tőketartozását, 

úgy a Bank jogosult visszavenni az Ügyféltől az Általa 
nyújtott kedvezményt az „Első vásárlási tranzakció” 
10%-ának mértékéig. A kedvezmény az áruházban 

megjelölt termékekre vehető igénybe. 

2014.03.26-2014.03.28 között  35,0% 
10-48 
hónap 

39.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 41,8% 

2013.08.02-től 2013.09.15-ig 
igényelt szolgáltatás esetén 

0% 
6-10 

hónap 
59.900 – 1.000.000 Ft 0 Ft 0% 

A kamatozás típusa rögzített 
1. A promóció ideje alatt végzett vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókból, illetve csoportos beszedési megbízásból származó tartozás a terhelés napjától a 
Részletformáló szolgáltatás igénybevételének napjáig a hitelkártya szerződés feltételei szerint kamatozik, illetve a hitelkártya szerződés szabályai szerint minimum 
fizetendő összeg kerül meghatározásra. 
2.Az akció a http://www.budapestbank.hu/common/letoltes/lakossag/expert_akcios_boltlista.xlsx oldalon felsorolt Expert üzletekben igényelt és jóváhagyott Expert 
Hitelkártya esetében érvényes  

Az itt nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Szerződésben rögzítettek az irányadóak. 
 

Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás Plusz 
 

 Biztosítási terméktájékoztató  
2015. március 02. naptól igényelt 

Hitelkártyákhoz kapcsolódó Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás Pluszhoz 
 

Szerződő: Budapest Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., Cégjegyzékszám: 01-10-041037 

A Bank a Biztosítottaknak a vonatkozó csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződéshez történő csatlakoztatásával kapcsolatban a Biztosítók függő 
biztosításközvetítőjeként jár el. Ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást a Biztosítási Feltételek végén talál. 

Biztosítók*: CARDIF Életbiztosító Zrt, Székhely: 1033, Budapest Kórház u. 6-12., Cégjegyzékszám: 01-10-044718 

CARDIF Biztosító Zrt., Székhely: 1033, Budapest Kórház u. 6-12., Cégjegyzékszám: 01-10-044717 

Biztosított: Aki Biztosítotti Nyilatkozat megtételével csatlakozik a csoportos biztosítási szerződéshez. 

Biztosított Munkaviszonyban* álló Biztosítottak esetén: Munkaviszonyban* nem álló Biztosítottak esetén: 

http://www.budapestbank.hu/common/letoltes/lakossag/expert_akcios_boltlista.xlsx
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kockázatok: 1) Haláleset 
2) Balesetből eredő végleges, min. 50%-os egészségkárosodás 
3) Munkanélküliség  
4) Keresőképtelenség (táppénz)  

1) Haláleset 
2) Balesetből eredő végleges, min. 50%-os egészségkárosodás 
3) Balesetből eredő kórházi kezelés 
4) Keresőképtelenség (táppénz) – olyan Biztosítottak esetében, akik 
kereső tevékenységet végeznek és társadalombiztosítási jogviszonnyal 
is rendelkeznek 

*A munkaviszony meghatározását a munkanélküliségi KBF 6.3. pontja tartalmazza. 

Biztosítási 
szolgáltatás: 

Halál vagy Balesetből eredő min. 50%-os egészségkárosodás esetén: 
A Biztosító kifizeti a halál, vagy a baleset napján fennálló tartozás összegét a biztosítási fedezet alá vont hitelkártyához kapcsolódóan a Bank által 
vezetett egyedi hitelszámlára. 

60 napon túli keresőképtelenség, illetőleg 60 napon túli nyilvántartott munkanélküliség esetén: 
A Biztosító a keresőképtelenség, illetőleg a regisztrált munkanélküliség 61. napját követően kifizeti a biztosítási fedezet alá vont hitelkártyához 
kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelszámlára a fennálló tartozás* összegét. 
* fennálló tartozás: a keresőképtelenség első napját, illetve a munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat keltének napját megelőző havi 
záráskor fennálló tartozás. 

Balesetből eredő kórházi kezelés esetén: 
Ha a baleset miatt, kórházban fekvőbetegként töltött időtartam eléri vagy meghaladja az 5 egymást követő naptári napot, akkor a Biztosító egy 
összegben kifizeti a biztosítási fedezet alá vont hitelkártyához kapcsolódóan a Bank által vezetett egyedi hitelszámlára a baleset napján fennálló 
tartozás összegét. 

A Biztosító teljesítésének részletes szabályait és a benyújtandó dokumentumok körét ld. a vonatkozó KBF-ben (keresőképtelenség esetén a 3.§-
ban, munkanélküliség esetén a 4.§-ban). 
 

Szolgáltatással 
kapcsolatos 
egyéb 
tudnivalók: 

Várakozási idő  Ha a Biztosított munkaviszonya a kockázatviselés kezdetétől számított 90 napon belül szűnt meg, a Biztosító az emiatt 
bekövetkezett munkanélküliség esetében sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt 
biztosítási szolgáltatást. 

Teljesítési határidő: Az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül 

Kizárások, 
Mentesülések  

Ld. az ÁBF14. 15. .§-át, valamint a vonatkozó KBF kizárásokra vonatkozó §-ait. (Pld: Meglévő betegségek következménye 
az első 2 évben; A munkaviszony munkavállaló által kezdeményezett, vagy próbaidő alatti megszüntetése; Kábító vagy 
alkoholos befolyásoltság) 

A biztosítás 
felmondása 

A Biztosítotti Nyilatkozatot az első 30 naptári napon belül írásban, a Bankhoz címzett nyilatkozattal indoklási és fizetési 
kötelezettség nélkül visszavonhatja.  
Későbbiekben az Önre vonatkozó biztosítást a folyó biztosítási időszak (naptári hónap) végére a Bankhoz címzett írásbeli 
nyilatkozattal felmondhatja.  

FONTOS! A biztosítási szerződésre tekintettel bejelentett szolgáltatási igény benyújtása a Biztosítottat a hitelszerződés alapján a Bank felé 
fennálló fizetési kötelezettségei alól nem mentesíti. A Bank felé a Biztosított köteles az esedékessé váló törlesztőrészleteket a Biztosító 
teljesítéséig megfizetni. A Biztosító szolgáltatása teljesítését követően a Bank a Biztosítottal, illetve örökösével a fennmaradt tartozást/túlfizetést 
illetően elszámol. 

A biztosítás havi 
díja: 

A hó végi fennálló tartozás 1 %-a. 

 
*2020. július 1-től megváltozik a CARDIF Biztosító Zrt. és a CARDIF Életbiztosító Zrt. neve és címe. A biztosítók új adatai BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. (1062 Budapest, Teréz Krt. 55-57.), 
illetve BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt. (1062 Budapest, Teréz Krt. 55-57.) 
 
A Budapest Bank hitelkártyákhoz kapcsolódó élet-, baleset-, egészség-, és munkanélküliség biztosítás szerződési feltételei megtalálhatóak a Budapest Bank fiókjaiban és a honlapon 
(www.budapestbank.hu). 

 

Opcionális utasbiztosítás 
Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott  

bankkártyákhoz kapcsolódó választható Utasbiztosításról  

Biztosító: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082. Budapest, Baross utca 1. Tel.: 06 1 888 2 888, fax: 06 1 268 1389 

Szerződő: Budapest Bank által vezetett folyószámlával/hitelszámlával rendelkező ügyfél, amennyiben igényelte a szolgáltatást 

Biztosított: A Budapest Bank által vezetett folyószámlához/hitelszámlához kapcsolódó bankkártya/hitelkártya (a továbbiakban Bankkártya) birtokosa, illetve családi 
módozat választása esetén a Bankkártya birtokossal együtt utazó élettárs vagy házastárs, valamint 18 év alatti vérszerinti-, nevelt és örökbefogadott 
gyermekek. A Szerződő családtagjai csak abban az esetben minősülnek Biztosítottnak és jogosultak a Biztosító szolgáltatásaira, ha a személyükben 
illetve a vagyontárgyaikban bekövetkezett károsodást a Szerződővel együtt tett külföldi utazás során szenvedik el. 

Kedvezményez
ett: 

A Biztosított életében a Biztosított, a Biztosított halála esetén a Biztosított örököse, ha Kedvezményezett kijelölésére nem került sor. Egyébként a 
Biztosított által a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatban Kedvezményezettként megjelölt személy. 

Kockázatviselés 
kezdete: 

A biztosítási szerződés megkötését követő nap 0 órája 

A biztosítás 
időtartama: 

Az utasbiztosítási szerződés határozatlan időtartamú, ezen belül a biztosítási időszak 1 (egy) év, mely a biztosítási szerződés megkötését követő napon 
veszi kezdetét. 

A biztosítás 
felmondása: 

A biztosítási szerződés a biztosítási időszak végére a Biztosítóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal mondható fel. 

A biztosítás 
megszűnése: 

A Bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás megszűnik, ha a Budapest Bank a Szerződő bankszámláját, illetve hitelkeretét, fedezet hiányában, a 
mindenkor esedékes biztosítási díj összegével, a biztosítási díj megfizetésére adott határidőn belül nem tudja megterhelni. Továbbá automatikusan 
megszűnik a Szerződő biztosítási szerződése a biztosítási időszak utolsó napjának 24 órakor, ha annak hatálya alatt egy másik csomagra szóló újabb 
szerződést kötött. 

A biztosítás 
visszamondása: 

A távértékesítés keretében megkötött biztosítási szerződést a Budapest Bank által küldött és a Szerződő biztosítási ajánlatát visszaigazoló levélnek és az 
azzal együtt megküldött Általános és Különös utasbiztosítási feltételeknek a kézhezvételétől, illetve a biztosítási évfordulót követően a biztosítási díj 
megfizetésétől számított 14 napon belül a Biztosítóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozatával a Szerződő indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja. A 
nem távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés a biztosítási szerződés megkötését követő 14 napon belül, illetve a biztosítási évfordulót 
követően a biztosítási díj megfizetésétől számított 14 napon belül a Biztosítóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal mondható fel. 

A biztosítás éves díja: 

Kártya típusok Biztosítási csomagok 

http://www.budapestbank.hu/
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Bázis 5 Komfort 10 Premium 50 

egyéni egyéni családi egyéni családi 

Befektetési kártyák, Visa Classic, Visa Prémium, Visa Dombornyomott, Prémium Visa Classic 

betéti kártyák 
Beépített 2 900 7 800 5 200 11 900 

Budapest Bank Aranykártyák (betéti- és hitelkártyák) - Beépíte
tt 

7800 5200 11900 

A fenti két sorban nem nevesített összes lakossági betéti kártya és hitelkártya - 3 900 9 900 5 900 15 900 

                  Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. szolgáltatásai a Budapest Bank Zrt. által közvetített, a mindenkori hirdetményben feltüntetett Bankkártyákhoz 
kapcsolódó utasbiztosításokhoz (HUF): 

 
Bázis 5 Komfort 10 Prémium 50 

Külföldön felmerülő sürgősségi orvosi költségek megtérítése       

– megbetegedés esetén 5 000 000 10 000 000 50 000 000 

– meglévő betegségből eredő állapotrosszabbodás miatt felmerült orvosi költségek megtérítése 2 500 000 5 000 000 25 000 000 

– baleset és a baleset miatti mentési költségek  7 500 000 10 000 000 50 000 000 

Időbeli hatály (külföldön eltölthető napok száma egy kiutazás alkalmával) 30 60 60 

Időbeli hatály USA, Kanada területén  30 30 

Balesetbiztosítási szolgáltatások       

baleseti halál 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

maradandó baleseti rokkantság       

– teljes rokkantság (100%), részleges rokkantság (arányos térítés) 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

– baleseti kórházi napi térítés EEK-kártya igénybevétele esetén (legfeljebb 10 nap) 10 000 10 000 20 000 

Poggyászbiztosítási szolgáltatások       

– a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése 100 000 100 000 200 000 

– ezen belül tárgyankénti limit (kivéve fényképezőgép és videokamera) 20 000 30 000 50 000 

– fényképezőgép és videokamera esetén névre szóló számlával igazolt érték térítése, de 
maximum 100 000 100 000 100 000 

-mobiltelefon esetén névre szóló számlával igazolt érték térítése, de maximum - 50 000 100 000 

– ezen belül csomagonkénti limit 50 000 60 000 100 000 

– 6-12 óra közti poggyászkésés (csak külföldön) 10 000 10 000 30 000 

– 12 órát meghaladó poggyászkésés (csak külföldön) 50 000 50 000 100 000 

Asszisztencia szolgáltatások       

– a beteg ügyfél sürgősségi gyógyászati-, illetve Magyarországra történő szállításának költségei 100% - ban 100% - ban 100% - ban 

– a holttest Magyarországra történő szállításának költségei 100% - ban 100% - ban 100% - ban 

– 14 év alatti gyermek hazaszállítása 100% - ban 100% - ban 100% - ban 

– idő előtti hazautazás költségei 100% - ban 100% - ban 100% - ban 

– betegség vagy baleset miatt külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei 100 000 300 000 500 000 

– szállás limit/éjszaka: 15 000 15 000 15 000 

– közvetlen hozzátartozó látogatási költségei 100 000 300 000 500 000 

– ezen belül szállás költség: 100 000 100 000 100 000 

– szállás limit/éjszaka: 15 000 15 000 15 000 

– információnyújtás útiokmányok elvesztése kapcsán igen igen igen 

– készpénz-segély szolgáltatás megszervezése – igen igen 

Gépjármű-asszisztencia szolgáltatások (területi hatály: Európa)       

– segítségnyújtás személygépkocsi hazahozatala kapcsán – – 200 000 

– személygépkocsi szervizbe szállításának szervezése igen igen igen 

Egészségügyi segítségnyújtás       

– egészségügyi tanácsadás igen igen igen 

Jogvédelem szolgáltatások       

Külföldön felmerült jogi képviselet, óvadék jellegű költségek letétele, szükség esetén szakértők felkérése – 500 000 2 000 000 

Személyi felelősségbiztosítás – 500 000 2 000 000 

Külföldön felmerült ügyvédi költségek – – 2 000 000 

A Bázis 5 utasbiztosítási csomag opcionálisan nem igényelhető. Az Opcionális Utasbiztosítás részletes leírását (például kizárásokat, mentesüléseket) megtalálhatja az 
Általános és Különös Biztosítási Feltételekben, melyet a bankfiókokban az Ön rendelkezésére bocsátanak vagy megtalál a bank honlapján (www.budapestbank.hu). A 
Biztosítási Feltételeket kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni. Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat Lakossági ügyfelek részére 
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Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat 

 
 
Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat 2010. november 1. után igényelt, alább felsorolt hitelkártyák esetében a kártyán nyújtott kedvezményekről jelen szabályzat 
rendelkezik. A kedvezmény rendelkezésre bocsátása havonta egyszer, egy összegben, legkésőbb a vásárlási tranzakciók könyvelési dátuma utáni naptári hónap 10-én 
történik meg a hitelszámlán, a kedvezmény mind a Fő-, mind a hozzá kapcsolódó egy vagy több Társkártyával történő vásárlások után jár a Főkártyabirtokosnak, 
kivéve ING Nívó ING Nívó Plusz és Trend Hitelkártya valamint Főgáz kártya. A kedvezmények nyújtása visszavonásig érvényes. Amennyiben az alábbiakban felsorolt 
egyes kedvezmény leírások nem határozzák meg eltérően a kedvezmény nyújtóját akkor a kedvezmény nyújtója a Budapest Bank.A Bank jogosult az Ügyfél 
Kedvezményekben való részvételét kizárni, az Ügyfél vonatkozásában a Kedvezményt 15 napos előzetes írásbeli értesítéssel felmondani, amennyiben az Ügyfél a 
Kedvezmények szabályait bizonyítható módon megszegte. Az Ügyfél a hitelkártya igénylőlap és szerződés aláírásával, és annak Bankhoz történő benyújtásával 
kérelmezi a Kedvezmény Szabályzathoz történő csatlakozást, amellyel egyben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Kedvezmény Szabályzatban rögzített 
feltételeket. A Bank az ügyfél csatlakozási kérelmét, a hitelkérelem jóváhagyását követően, a hitelkártya igénylőlap és szerződés Bank általi aláírásával automatikusan 
fogadja el. A Kedvezmény Szabályzat feltételei a Bank döntésétől függően egyoldalúan módosíthatóak az Ügyfél előzetes, külön értesítése nélkül. A Kedvezmény 
Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezései a Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján (www.budapestbank.hu) tekinthetők meg. 
A Bank kizárólag a tárgyhónapon belül összköltésben legfeljebb a hitelkeret összegét elérő vásárlási tranzakciók után nyújt kedvezményt. Az előzőekkel összhangban 
a a kis összegű, de tárgyhónapon belül összköltésben a keretet meghaladó vásárlási tranzakciók után az Ügyfél nem jogosult kedvezményre.  
A hitelkártyát az Ügyfél csak valós vásárlási tranzakciók ellenértékének kiegyenlítésére használhatja. Valós vásárlási tranzakciónak azon vásárlások minősülnek, 
amelyeket a Bank - a tranzakció gazdasági tartalma alapján - annak minősít. Nem minősülnek valós vásárlási tranzakciónak, különösen a jelen szabályzat egyes 
rendelkezései által a kedvezményre való jogosultságból kizárt vásárlási tranzakciók, továbbá a hitelkeret összegén felül végzett (a hitelkeret összegét meghaladó 
összegű) vásárlási tranzakciók, továbbá a ténylegesen fennálló hitel-/kölcsöntartozás hiányában kezdeményezett törlesztésre (visszafizetésre) irányuló tranzakciók,. 
Ez előzőekben rögzítetteken túl a Bank fenntartja a jogot az egyéb tranzakciók valós voltának, illetve azok valós gazdasági tartalmának egyedi mérlegelésére illetve 
minősítésére, valamint a minősítés eredményétől függően a kedvezmény megvonására. 
A nem valós  vásárlási tranzakciók, esetén a Banknak jogában áll az ilyen tranzakciók után jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény összegét visszakövetelni, és annak 
összegével az Ügyfél hitelkártyájához tartozó hitelszámlát megterhelni a hitelkeret erejéig. Abban az esetben amennyiben a hitelkeret ki nem használ része nem nyújt 
elégésges fedezetet a jogosulatlanul igénybe vett kedvzemény visszaköveteléséhez, úgy ebben az esetben a Bank jogában ál a jogosulatlanul igénybe vett 
kedvezmény összegét – az általános elévülési időn belül -  több részletben is érvényesíteni és az egyes részösszegek erejéig több alkaloammal megterhelni Ügyfél 
hitelkártyájához tartozó hitelszámlát. 
 
2018.10.29. előtt kibocsátott hitelkártyák esetében a kártyaszám első kilenc számjegye alapján történt a hitelkártya alapján, illetve annak használata után járó 
kedvezmények beazonosítása, azonban 2018.10.29. után ez a Kedvezményazonosító alapján lehetséges, mivel e dátum után kibocsátott kártyáknál a 
kártyaszámok változhatnak. A Hitelkártya Hirdetményekben a továbbiakban ezen Kedvezményazonosítók alapján lehet kikeresni a kapcsolódó kedvezményeket. 
Ez az új azonosító a Hitelkártya Kivonaton lesz feltüntetve. 
2018.10.29. után a hitelkártya használat után járó kedvezmények kiszámítása egységesen tranzakció alapú lesz és a rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege, 
az elköltött összeg, adott kártyánál meghatározott %-nak az egészértéke. Pl.: ha adott kártyán a vásárlások után 3% kedvezmény jár és egy vásárlás értéke: 5 630 
Ft; az elköltött összeg 3%-a= 168,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 3%-nak egészértéke) = 168 Ft. 
 
2019.08.08. után a kedvezmények nyújtásával kapcsolatos általános szabály, hogy a Budapest Bank a következőekben meghatározott MCC kóddal rendelkező 
kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó kedvezményeket: 6010, 6011, 6050, 6211, 6529, 9399, 4900, 6540, 4829, 7801, 7995.  
2019.11.21-től a havi kedvezmények nyújtásával kapcsolatos általános szabály, hogy a Budapest Bank a következőekben meghatározott MCC kóddal rendelkező 
kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó kedvezményeket: 6012 (Bankon kívüli egyéb pénzügyi szolgáltatások , pl. Curve kártya 
feltöltés ), 6538 (Mastercard kártya-kártya közötti pénzküldés és fogadás ).  
A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.Kedvezmények nem vonatkoznak 
a következő tranzakciókra: Első vásárlási tranzakció, Részletformáló Szolgáltatás. 
 

Tesco Vásárlókártya Kedvezmények 
INSTANT TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA KEDVEZMÉNY I. 
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott 
kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV0004CMRDSP; TV0004CMRDSS; TV0004CMRDIP; TV0001CMRDIP; TV0001CMRDSP és a 
Kedvezmény azonosító: LOY006 
Az Instant Tesco Vássárlókártya által nyújtott kedvezményei: 

 4.000 Clubcard pont; 

 3 hónapon keresztül havi 10%, maximum 2.000 Clubcard pont kedvezmény  

 Az Instant Tesco Vássárlókártya által nyújtott kedvezmények jogosultsági feltételei: 
Az egyszeri 4.000 Clubcard pont jogosultsági feltétele, hogy az Instant Tesco Vásárlókártya igénylési helyszínén történő személyes átvétel és aktiválás után, az átvétel 
napján az instant Tesco Vásárlókártyával Tesco áruházban legalább 4.000 Ft értékben vásároljon, vagy Tesco Maraton egyéni biztosítás negyedéves és éves 
díjfizetés esetén, vagy Tesco Maraton családi biztosítás negyedéves, éves, vagy Tesco Safety Car éves díjfizetés esetén, vagy Tesco Jövedelempótló prémium 
biztosítás havi díjfizetés esetén, vagy Tesco Egészségőr II alap és premium biztosítás havi, negyedéves és éves díjfizetés esetén. A vásárlás után járó egyszeri 4.000 
Clubcard pont a vásárlást követő hónap utolsó napjáig kerül rendelkezésre bocsátásra. A kedvezményt (egyszeri 4.000 Clubcard pont) egy ügyfél az előzőekben 
maghatározott vásárlások közül az egyikkel és csak egyszer veheti igénybe. A 4.000 Ft-os vásárlásba a Részletformáló szolgáltatás összege nem számít bele. 
A Bank a Vásárlókártya személyes átvételét követő naptól a 3. teljes hónap végéig 10%-os kedvezményt (3-szor max. 2.000, összesen max. 6.000) Clubcard pontot 
biztosít minden vásárlás, ATM készpénzfelvétel után. A rendelkezésre bocsátás következőképpen történik: 
1. Az első 2000 Clubcard pont: a Tesco áruházban a kártya személyes átvételét követő naptól az azt követő első teljes hónap végéig történt vásárlások 10%-át térítjük 
vissza Clubcard pont formájában, maximum 2000 Clubcard pont értékben a következő hónap utolsó napjáig; 
2. A második 2000 Clubcard pont: a Tesco áruházban a kártya személyes átvételét követő 2. teljes hónapban történt vásárlások 10%-át térítjük vissza Clubcard pont 
formájában, maximum 2000 Clubcard pont értékben a következő hónap utolsó napjáig; 
3. A harmadik 2000 Clubcard pont: a Tesco áruházban a kártya személyes átvételét követő 3. teljes hónapban történt vásárlások 10%-át térítjük vissza Clubcard pont 
formájában, maximum 2000 Clubcard pont értékben a következő hónap utolsó napjáig;  
A max. 10 000 Clubcard pontot a Tesco és a Bank közösen nyújtja, és a Tesco-Global Áruházak Zrt. bocsátja rendelkezésre . A fenti kedvezmények a Tesco Vásárló 
kártya Instant kártya formában történő igénylésére és használatára vonatkozik. 
A fent leírt kedvezmények nem érvényesek a Tesco Családi Vásárlókártyára és az Instant Tesco Családi Vásárlókártyára (amelyek első kilenc számjegye a 
következő: 5256-4279-1, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: 
TV1004CMRDIP; TV1004CMRDSP; TV1004CMRDSS) 
 
TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA ELSŐ VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ AKCIÓ 



Hatályos: 2020.07.01-től, valamennyi  2010.11.01. után, Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében 

 

Azonosító: H-303/2020 Közzétételt követően publikus!  30/19 

Kizárólag a Tesco áruház belterében található Media Markt eladótérben megvásárolható termékek vételárának kiegyenlítéséhez érhető el az akció. A Bank a 
hitelkártya igényléssel egyidejűleg indított „első vásárlási tranzakciót” , illetve a már meglévő Tesco Vásárlókártyával rendelkező ügyfelek esetében Standard 
részletformáló szolgáltatást igénybe vevő Ügyfeleknek a vételár 10%-ának megfelelő mértékű kedvezményt nyújt, amennyiben a jóváhagyott, meglévő hitelkártya 
esetében a felhasználható hitelkártya keret teljes mértékben fedezi a 10% kedvezménnyel csökkentett vételár kifizetését, és az Ügyfél az általa kiválasztott termék – 
kedvezménnyel csökkentett – vételárát az újként igényelt vagy már meglévő Tesco Vásárlókártyájához tartozó hitelkeret terhére egyenlíti ki (fizeti meg). A hitelkártya 
számláról a 10% kedvezménnyel csökkentett vételár, de maximum a jóváhagyott hitelkerettel megegyező összeg kerül levonásra. 
A fent leírt kedvezmények nem érvényesek a Tesco Családi Vásárlókártyára és az Instant Tesco Családi Vásárlókártyára (amelyek első kilenc számjegye a 
következő: 5256-4279-1, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: 
TV1004CMRDIP; TV1004CMRDSP; TV1004CMRDSS) 
 
TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA, VALAMINT INSTANT TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNY 
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0; 5577-0459-0, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után  
kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV0004CMRDSP; TV0004CMRDSS; TV0004CMRDIP; TV0001CMRDIP; TV0001CMRDSP; 
TV0004CMRESP; TV0004CMRESS és a Kedvezmény azonosító: LOY006 
2020.02.17-től minden, Tesco Vásárlókártyával Tesco áruházakon belül elköltött összeg 2% egészértékének megfelelő, a Tesco áruházakon kívül történő hazai vagy 
külföldi vásárlás, valamint a hitelkártya számla terhére megadott csoportos beszedési megbízás után a hitelkártya számlára lekönyvelt összeg 1%-a, összesen havi 
maximum 10 000 Tesco Clubcard, 2020.04.01-től összesen havi maximum 5000 Tesco Clubcard pont jár.  A 2020.02.17-től meghirdetett kedvezmények 
visszamenőlegesen is megilletik a Tesco Vásárlókártya birtokosokat, minden 2020.02.03. napján vagy azt követően a Tesco Vásárlókártyával végzett vásárlási 

tranzakció után.A Részletformáló szolgáltatás nem minősül vásárlási tranzakciónak, ezért ezen tételekre 2019.06.01-től nem jár Clubcard pont. Példa a vásárlási 

tranzakciók után járó Clubcard pontok számítására: a kártyásvásárlás értéke 5 698 Ft; a tranzakció könyvelését követő hó elején a Clubcard egyenlegen jóváírásra 
kerülő Clubcard pontok összege  = 56 pont.  
A gyűjtött pontok a Tesco Vásárlókártya igénylésekor, vagy azt követően a Főkártya birtokos által megadott Tesco Clubcard pontegyenlegét növelik oly módon, hogy 
az előző naptári hónap kártyás költései után járó hűségpontokat, a Tesco Clubcard azonosítót és a Tesco Vásárlókártya számát a Bank minden hónap 10-ig átküldi a 
TESCO részére, pontjóváírás céljából. A hűségpontok kedvezményezettjeként egy Tesco Vásárlókártyához csak egy Tesco Clubcard azonosító adható meg, amely 
azonosító utólag, a Tesco Pénzügyi Partner vonalon keresztül módosítható. Hibás vagy hiányzó Tesco Clubcard azonosító esetében az előző hónapban a kártyával a 
tranzakciók után, vagy egyéb speciális  jogcímen gyűjtött pontok elvesznek.  
A pontok beváltása a Tesco Clubcard mindenkor hatályos szabályzata szerint történik. A havi maximum 10  000 Clubcard, 2020.04.01-től havi maximum 5000 
Clubcard pontot a Budapest Bank biztosítja. A Budapest Bank kizárja a felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából. 
 
Tesco áruházakban igényelt és jóváhagyott Instant Tesco Vásárlókártyák esetében, amennyiben a kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott 
„Első vásárlási tranzakció” történt, az „Első vásárlási tranzakció”-ra nem vonatkozik az 1% Clubcard pont kedvezmény. 
A fent leírt kedvezmények nem érvényesek a Tesco Családi Vásárlókártyára és az Instant Tesco Családi Vásárlókártyára (amelyek kibocsátása 2018.10.29. előtti és 
az első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-1, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV1004CMRDIP; 
TV1004CMRDSP; TV1004CMRDSS) 
 
EGYÜTTES SZOLGÁLTATÁSCSOMAGBAN IGÉNYELT TESCO VALAMINT INSTANT TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VISSZATÉRÍTÉSI AKCIÓ 2018.12.10-TŐL 
2019.06.11-IG  
 
Amennyiben az ügyfél a Tesco Vásárlókártyáját „Együttes szolgáltatáscsomagban” igényli (amely szolgáltatáscsomag Tesco Vásárlókártya és a következő fizetési 
számla egyikének  Tesco Komfort vagy Tesco Zéró,  Tesco Prémium Plusz egyidejű igényléséből tevődik össze) ez esetben az ügyfél a fenti Tesco Vásárlókártya, 
valamint Instant Tesco Vásárlókártya állandó kedvezményként járó 1%-os pontkedvezményen túl további 4% azaz összesen 5% visszatérítésben részesül Clubcard 
pont formájában a jóváhagyást követő 12 hónapon keresztül. A +4% visszatérítés minden Tesco/Instant Tesco Vásárlókártyával történő hazai vagy külföldi vásárlás, 
valamint a hitelkártya számla terhére megadott csoportos beszedési megbízás után jár. A visszatérítés havi maximális mértéke 10.000 Clubcard,. A +4% kedvezmény 
biztosításának feltétele, hogy az  igényléskor a fizetési számlához a fizetésáthozó/nyugdíjáthozó nyilatkozat és az ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat megadásra 
kerüljön,  valamint hogy a kedvezmény rendelkezésre bocsátásakor az ügyfél által megigényelt fizetési számla élő legyen.  A gyűjtött pontok a Tesco Vásárlókártya 
igénylésekor, vagy azt követően a Főkártya birtokos által megadott Tesco Clubcard pontegyenlegét növelik oly módon, hogy az előző naptári hónap kártyás költései 
után járó hűségpontokat, a Tesco Clubcard azonosítót és a Tesco Vásárlókártya számát a Bank minden hónap 10-ig átküldi a TESCO részére, pontjóváírás céljából, a 
hűségpontok  az adott hónap végéig kerülnek be  a felhasználható pontegyenlegbe. A pontok beváltása a Tesco Clubcard mindenkor hatályos szabályzata szerint 
történik. A Clubcard pontokat a Budapest Bank Zrt.  biztosítja 
 
 
SZÁMLACSOMAGHOZ KAPCSOLÓDÓ TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA ELSŐ ÉVES DÍJKEDVEZMÉNY AKCIÓ 2012.03.30-TÓL VISSZAVONÁSIG 
Amennyiben az ügyfél az első hitelkeret-kihasználtság ellenőrzésének időpontjában Budapest Bank Komfort/Zéró lakossági számlacsomaggal rendelkezik, valamint a 
fizetési számla nyitásának és a Tesco Vásárlókártya első hitelkeret-kihasználtság ellenőrzésének időpontja közötti időszakban az ügyfél, a számlacsomag 
hirdetményben közzétett elszámolási időszakokat figyelembe véve legalább egy alkalommal a számlacsomagnak megfelelő összeget a fizetési számlájára utalt, a 
Tesco Vásárlókártya/Tesco Családi Vásárlókártya első éves díja 0 Ft, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától. 
A hitelkeret kihasználtság ellenőrzése a Tesco Vásárlókártya aktiválásától, illetve a hitelkártya aktiválásának évfordulójától számított harmadik teljes naptári hónap 
utolsó napján, vagy a kártyaigénylés napján és helyszínén végzett „Első vásárlási tranzakció”-tól, illetve annak könyvelési évfordulójától számított harmadik teljes 
naptári hónap utolsó napján történik meg.  A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (beterhelt kamatok, díjak és egyéb költségek) kiterjed. 
 
 
 

Vételár Kedvezmény a Media Marktban történő vásárlás után 

2017.01.16-tól Visszavonásig 
 
A Media Markt üzleteinek a hitelügyintéző pultnál elhelyezett POS terminálon kifizetett vásárlások esetén lehetősége van 10% 
vételár kedvezmény biztosítására. A vételár kedvezmény a fizetendő összegből kerül levonásra, további információkat a Media 
Markt üzleteiben vagy a Budapest Telebankon (06-1-477-7777) kaphat. 
A vásárlási tranzakciók kamata, valamint az egyéb díjak és szerződési feltételek, megegyeznek a vásárlásnál használt hitelkártyához 
kapcsolódó Hirdetményben rögzítettekkel. A kártyabirtokos köteles legalább a havi záróegyenleg 5%-át kitevő, minimum fizetendő 
összeget a hitelszámlára visszafizetni a hitelkártya kivonaton feltűntetett időpontig. 
A kedvezmény meglévő, Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával, vagy újonnan igényelt és jóváhagyott, Budapest Classic 
hitelkártyával – a számlabenyílást követően – történő fizetés esetén érhető el. A hitelkártya számláról a kedvezménnyel 
csökkentett vételár, de maximum a hitelkeret szabad egyenlegével megegyező összeg kerül beterhelésre.  



Hatályos: 2020.07.01-től, valamennyi  2010.11.01. után, Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében 

 

Azonosító: H-303/2020 Közzétételt követően publikus!  30/20 

Az ajánlat webáruházi vásárlás, megrendelés esetén, valamint ajándékkártya, szolgáltatás és az aktuális szórólapban szereplő 
termékek vásárlásakor nem érvényes és más akciókkal, Részletformáló Szolgáltatás igénybevételével nem összevonható.  1 
A vételárkedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Media Markt által kiállított fizetési – „proforma” – bizonylat a hitelkártya 
birtokos nevére szóljon. 
 1 2020. február 17-től március 31-ig a vételár kedvezmény igénybe vehető az aktuális szórólapban szereplő  termékek 
vásárlásakor és más akciókkal összevonható. 

 

Budapest Bank Tesco Vásárlókártyákhoz kapcsolódó online vásárlási használatösztönző akció V.  

2014. Március 07. –től visszavonásig 
 

Vásároljon kényelmesen a tesco.hu weboldalon keresztül! 
 

Amennyiben Tesco Vásárlókártyával fizet 2014. március 07-től kezdődően, minden 15.000 forint feletti vásárlás esetén 1.000 
Clubcard pontot bocsátunk rendelkezésére Clubcard kártyáján.  
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0, 5577-0459-0, amennyiben a kibocsátása 
2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV0004CMRDSP; 
TV0004CMRDSS; TV0004CMRDIP; TV0001CMRDIP; TV0001CMRDSP; TV0004CMRESP; TV0004CMRESS és a Kedvezmény 
azonosító: LOY006Az Online Bevásárlások után járó kedvezményt a Budapest Bank utólag bocsátja rendelkezésre és a TESCO-
GLOBÁL Áruházak Zrt. nyújtja a Tesco Vásárlókártya birtokosoknak. 
Az akció ideje alatt adható kedvezmény visszatérítésének feltétele, hogy a visszatérítés napján a Tesco Vásárlókártya aktív legyen, 
illetve a vásárláskor felmutatott Clubcard száma a Banknál rögzítésre került, annak érdekében, hogy a Tesco Vásárlókártya 
használatával gyűjtött pontokat a Tesco jóvá tudja írni az Ügyfél Clubcard egyenlegén. A visszatérítés a vásárlási tranzakciók 
lekönyvelésének hónapját követő második naptári hónap 15-ig történik meg. Az 1.000 Clubcard pontra csak on-line vásárlás esetén 
jogosult az Ügyfél.  
Nem vehet részt a promócióban az a Tesco Vásárlókártya birtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt 30 
napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel. 
A meghirdetett promóció kizárólag a tesco.hu weboldalán keresztül történő online vásárlásokra vonatkozik. Amennyiben egy 
ügyfél több Tesco Vásárlókártyával (és ehhez kapcsolódóan több eltérő hitelkártyaszámlával) rendelkezik, úgy az egyes kártyák külön 
vesznek részt az akcióban, a költési összegek nem adódnak össze.  
A fent leírt kedvezmény nem érvényes a Tesco Családi Vásárlókártyára és az Instant Tesco Családi Vásárlókártyára (amelyek első 
kilenc számjegye a következő: 5256-4279-1, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után  kibocsátott 
kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV1004CMRDIP; TV1004CMRDSP; TV1004CMRDSS) 
 
2021.január 1-től érvényes reprezentatív példa: 
Hitelkamat mértéke: évi 34,16%. A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan 
módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljeshiteldíj-mutató: 39,88%. Törlesztőrészletek összege: 37 758 Ft, a hitel 
teljes díja: 78 095 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453 095 Ft. 

 
THM: 39,3%-47,3%* 

Az alkalmazott éves díj terhelési módszere:  A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 
70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt  követően minden évben ugyanezen 
nap. Első vásárlási tranzakciós kártya esetén, vagyis akkor, ha a kártya igénylésével együtt Részletformáló szolgáltatás keretében termék vásárlása történik: az első 
évben minden esetben 0 Ft ez éves díj, míg azt követően csak akkor 0 Ft az éves díj, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A 
hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és 
egyéb költségekre) kiterjed.Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a 
kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 2012.12.31-ig: 
A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő 
lehívását, - a futamidő alatt a minimum törlesztőrészletek és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetését feltételezi. 2013.01.01-től: A THM a 
szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a 
futamidő alatt 12 egyenlő törlesztőrészlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása 
során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát 
a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya 
konstrukció díjainak függvénye. 
 
* A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem 
kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor az érvényben lévő. árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-
a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. március 19-ét követően kötött hitelkártya 
szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,75%) 
öt százalékponttal növelt mértékét (5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart. 
 
A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 

 
 

Budapest Bank Tesco Vásárlókártyákhoz kapcsolódó online vásárlási használatösztönző akció VII.  

2014.10.16 – 2020.12.31-ig  



Hatályos: 2020.07.01-től, valamennyi  2010.11.01. után, Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében 
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Amennyiben Tesco Vásárlókártyával fizet 2014.10.16 és 2020.12.31-ig között, minden Tesco online vásárlás után, a vásárlás értékének 3%-a 
kedvezményként visszatérítésre kerül független a vásárlási értéktől. 
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0; 5577-0459-0, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. 
előtti, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV0004CMRDSP; TV0004CMRDSS; 
TV0004CMRDIP; TV0001CMRDIP; TV0001CMRDSP; TV0004CMRESP; TV0004CMRESS és a Kedvezmény azonosító: LOY006  

Az Online Bevásárlások után járó kedvezményt a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. nyújtja a Tesco Vásárlókártya birtokosoknak és a Budapest Bank 
utólag bocsátja rendelkezésre a Kedvezmény Szabályzatban illetve a Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzatban meghatározott visszatérítésen felül.   
Az akció ideje alatt adható kedvezmény visszatérítésének feltétele, hogy a visszatérítés napján a Tesco Vásárlókártya aktív legyen. A visszatérítés a 
vásárlási tranzakciók lekönyvelésének hónapját követő második naptári hónap 15-ig utólag történik meg. A kedvezményre csak on-line vásárlás 
esetén jogosult az Ügyfél.  
Nem vehet részt a promócióban az a Tesco Vásárlókártya birtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt 30 napot 
meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel. 
A meghirdetett promóció kizárólag a tesco.hu weboldalán keresztül történő online vásárlásokra vonatkozik. Amennyiben egy ügyfél több Tesco 
Vásárlókártyával (és ehhez kapcsolódóan több eltérő hitelkártyaszámlával) rendelkezik, úgy az egyes kártyák külön vesznek részt az akcióban, a 
költési összegek nem adódnak össze.  
A fent leírt kedvezmény nem érvényes a Tesco Családi Vásárlókártyára és az Instant Tesco Családi Vásárlókártyára (amelyek első kilenc 
számjegye a következő: 5256-4279-1, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a kártyaszámok 
változhatnak, a termék azonosító: TV1004CMRDIP; TV1004CMRDSP; TV1004CMRDSS) 

 
2021.január 1-től érvényes reprezentatív példa: 
Hitelkamat mértéke: évi 34,16%. A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan 
módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljeshiteldíj-mutató: 39,88%. Törlesztőrészletek összege: 37 758 Ft, a hitel 
teljes díja: 78 095 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453 095 Ft. 

 

THM: 39,3% -47,3%* 
Az alkalmazott éves díj terhelési módszere:  A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 
70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt  követően minden évben ugyanezen 
nap. Első vásárlási tranzakciós kártya esetén, vagyis akkor, ha a kártya igénylésével együtt Részletformáló szolgáltatás keretében termék vásárlása történik: az első 
évben minden esetben 0 Ft ez éves díj, míg azt követően csak akkor 0 Ft az éves díj, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A 
hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és 
egyéb költségekre) kiterjed.Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a 
kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 2012.12.31-ig: 
A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő 
lehívását, - a futamidő alatt a minimum törlesztőrészletek és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetését feltételezi. 2013.01.01-től: A THM a 
szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a 
futamidő alatt 12 egyenlő törlesztőrészlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása 
során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát 
a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya 
konstrukció díjainak függvénye. 
 
* A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem 
kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor az érvényben lévő. árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-
a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. március 19-ét követően kötött hitelkártya 
szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,75%) 
öt százalékponttal növelt mértékét (5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart. 
 

 
A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 
 

Tesco időszakos hitelkártya használatösztönző akció 
 
Tesco Vásárlókártyákhoz kapcsolódó használatösztönző akciók 
Használja Tesco Vásárlókártyáját az alább megjelölt időszakokban és minden Tesco Áruházban 20%, de maximum és összesen 
3.000,- Ft-ot kedvezményként visszatérítünk az időszakhoz rendelt termékcsoport(ok) árából! 
A termékcsoport(ok) után járó 20% kedvezmény nyújtója a Budapest Bank Zrt, amelyet a Bank a Tesco Vásárlókártya birtokosoknak 
a hitelkártya számlán utólag bocsátja rendelkezésre. Az akció ideje alatt adható a 20%-os kedvezményként visszatéríthető összeg 
maximális értéke 3.000 Ft. A kedvezmény csak a Tesco áruházakban személyes vásárlás esetén érhető el, online bevásárlás esetén 
nem.  

Akciós időszak Termékcsoport(ok) Kedvezmény 
visszatérítése 

2020.03.16- 2020.05.15. minden sonka és felvágott 2020. május 31-ig 

2020.05.16-2020.07.15. minden akoholmentes ital 2020. július 31. 

 
A vásárlások után járó kedvezmények rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy a vásárláskor, valamint a kedvezmény 
rendelkezésre bocsátásakor a Tesco Vásárlókártyája aktív legyen, illetve a vásárláskor felmutatott Clubcard száma a Banknál 
rögzítésre került.  
Az akciós termékek részletes meghatározása a Tesco honlapján (www.tescoszolgaltatasok.hu) található meg. 
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Nem vehet részt a promócióban az a Tesco vásárlókártya birtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt 30 
napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel. 
A fent leírt kedvezmények nem érvényesek a Tesco Családi Vásárlókártyára és az Instant Tesco Családi Vásárlókártyára (amelyek 
első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-1, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott 
kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV1004CMRDIP; TV1004CMRDSP; TV1004CMRDSS) 

 
2021.január 1-től érvényes reprezentatív példa: 
Hitelkamat mértéke: évi 34,16%. A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan 
módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljeshiteldíj-mutató: 39,88%. Törlesztőrészletek összege: 37 758 Ft, a hitel 
teljes díja: 78 095 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453 095 Ft. 

 
THM: 39,3%-47,3%* 
Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, 
költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 2012.12.31-ig: A  THM a szerződés 
alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 
a minimum törlesztő részletek és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetését feltételezi. 2013.01.01-től: A THM a szerződés alapján fizetendő 
aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő 
törlesztő részlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási 
tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott 
hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak 
függvénye.  
* A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem 
kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel elrendelt árazási 
korlátozásra (hivatkozott Korm.rendelet 2.§-a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. 
március 19-ét követően kötött hitelkártya szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem 
haladja meg a jegybanki alapkamat (0,9%) öt százalékponttal növelt mértékét (5,9%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart (62/2020. (III.24.) 
Korm.rendelet 4.§-a), amelyet a  Kormány rendeletével meghosszabbíthat 

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 
 

 
 

Tesco Instant Vásárlókártyához kapcsolódó „Tesco Készpénzhitel” szolgáltatás 

2018.04.16-tól 2020.03.18-ig 
 

A Tesco Készpénzhitel szolgáltatás az Tesco Instant Vásárlókártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás, amelynek igénybevételére 
az alábbi feltételek együttes teljsítésülése esetén van lehtőség., A Tesco Készpénzhitel szolgáltatás keretében a megszemélyesítés és 
egyben aktiválás napján készpénzben felvett összege(ke)t havi egyenlő részletekben kell visszafizetni a lentebb rögzítettek szerint. 
 
A Tesco Készpénzhitel szolgáltatás  igénybevételének feltételei: 

 az igénylő nem rendelkezik élő, 6 hónapon belül igényelt Tesco Vásárlókártyával 

 a Tesco Instant vásárlókártyához igényelt hitelkeret 100.000-300.000 Ft közötti összeg, 

 a Tesco Instant Vásárlókártya igénylésekor az ügyfél jelzi, hogy  a „Tesco Készpénzhitel” szolgáltatással kívánja igénybe 
venni, 

  a kártyaigénylés jóváhagyásra kerül, 

 a kártyát az ügyfél személyesen átveszi és aktiválja,  

 az instant kártya átvételének és egyben aktiválásának napján ATM-en keresztül történő készpénzfelvételt hajt végre 
100.000 és 300.000 Ft közötti összegben 

Tesco Készpénzhitel szolgáltatással felhasznált összegek visszafizetése: 
A „Tesco Készpénzhitel” szolgáltatással igényelt Instant Tesco Vásárlókártyával az aktiválás és átvételének napján végrehajtott -

100.000 és 300.000 Ft közötti - készpénzfelvételi tranzakció(k) összegét a Bank automatikusan Részletformáló szolgáltatásba helyezi 

az alábbiak szerint 

 100.000 és 199.999 forint között: 24 hónapos fix futamidőre, 22,1%-os kamattal, 24,9% THM-mel 

 200.000 és 300.000 forint között: 36 hónapos fix futamidő, 22,1%-os kamattal,  24,9% THM-mel 

 az első törlesztőrészlet a tranzakciót követő hónapban kiküldött kivonatban jelenik meg, összege 

o amennyiben a készpénzfelvétel könyvelése az igényléssel érintett hónap utolsó banki munkanapja előtt 

megtörténik, akkor a felvett összeg alapján számított törlesztőrészlet, 

o amennyiben a készpénzfelvétel könyvelése az igényléssel érintett hónap utolsó banki munkanapja előtt nem 

történik meg, akkor a felvett összeg alapján számított minimum összeg, aminek fennmaradó összege kerül 

Részletformáló szolgáltatásba, mely alapján számított törlesztőrészlet az azt követő kivonatban jelenik meg 

 A Részletformáló szolgáltatásba helyezett összeg részleteiről a Bank írásban, külön levélben is küld tájékoztatást 

Tesco Készpénzhitel szolgáltatással érintett Tesco Instant Vásárlókártyához kapcsolódó kedvezmények: 
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 A szolgáltatás keretében az Instant Tesco Vásárlókártya kondíciói a kártya megszemélyesítését követő naptári hónap 5. 
munkanapjáig a következőkben térnek el: 

o Készpénzfelvétel és vásárlási hitelkamat mértéke 0% (kivéve a részletformáló szolgáltatásba helyezett összeg) 

o Készpénzfelvétel maximális összege a hitelkeret 100%-a  (azaz max. 300.000 Ft) 

 Hitelkártya éves díja az első 3 évben 0 Ft, azt követően pedig 5100 Ft vagy 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri 

a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 39. teljes naptári hónap utolsó napja, 

illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására 

(minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) 

kiterjed. 

  „Tesco Készpénzhitel” szolgáltatás igénybevétele esetén a kártya aktiválásának és átvételének napján történt 

készpénzfelvételek díját utólag a Bank visszatéríti a tranzakció(ka)t követő hónap utolsó napjáig, amennyiben a felvett 

összeg(ek) (össz)értéke eléri a 100.000 forintot 

 

TESCO CLUBCARD PONT AKCIÓ 2018.05.01-től visszavonásig: 

 Minden ügyfél, aki az akció érvényessége alatt Tesco Instant Vásárlókártyát igényel Tesco Készpénzhitel szolgáltatással és 
az igénylés időpontjában nem szerepel a rosszul fizető adósokra vonatkozó KHR listán (negatív KHR lista), 1 000 Tesco 
Clubcard pontra jogosult. A Tesco Clubcard pontok juttatója és jóváírója a TESCO. A jogosult ügyfeleknek a pontokat a 
TESCO az igénylést követő második naptári hónap 15-ig írja jóvá az ügyfél Tesco Clubcard -ján. 

 Minden Ügyfél, aki Tesco Instant Vásárlókártyát igényel Tesco Készpénzhitel szolgáltatással az akció érvényessége alatt, és 
az igénylés jóváhagyásra kerül, 5 000 Tesco Clubcard pontra jogosult. A Tesco Clubcard pontok juttatója és jóváírója a 
TESCO. A jogosult ügyfeleknek a pontokat a TESCO a folyósítást követő második naptári hónap 15-ig írja jóvá az ügyfél 
Tesco Clubcard-ján. 

 Minden Ügyfél, aki Tesco Instant Vásárlókártyát igényel és a Tesco Készpénzhitel szolgáltatást igénybe veszi az akció 
érvényessége alatt, úgy minden olyan hónapban, amikor a Tesco Készpénzhitel szolgáltatással felhasznált összeg után 
fizetendő havi törlesztőrészlet késedelemmentesen kerül megfizetésre, a havi törlesztőrészlet 1%-ának megfelelő összegű 
Clubcard pontra jogosult a Tesco Készpénzhitel szolgáltatás teljes futamideje alatt, illetve végtörlesztés esetén a Tesco 
Készpénzhitel szolgáltatással felhasznált összeg végtörlesztésének időpontjáig. A Tesco Clubcard pontok juttatója és 
jóváírója a TESCO. A jogosult ügyfeleknek a pontokat a TESCO mindig a havi törlesztési esedékességet követő második 
naptári hónap 15-ig írja jóvá az ügyfél Tesco Clubcard-ján a kölcsön fennállásának ideje alatt. 

 
A fenti kedvezmények csak az „Tesco Készpénzhitel” szolgáltatással igényelt Instant Tesco Vásárlókártyához kapcsolódnak, melyek 
kártyaszámának első 9 számjegye 5256-4279-0, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott 
kártyáknál a kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: TV0001CMRDIP; TV0001CMRDSP, egyszeri alkalomra, vagy a 
fentebb részletezett, határozott időtartamra szólnak, egyéb feltételek és kondíciók tekintetében a Hirdetmény további pontjai a 
mérvadóak.   

 
Budapest Bank Hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző promóció 

2016. március 1.-től - visszavonásig 
 

A promóció valamennyi pontjára vonatkozóan: 
 
A promócióban mindenki részt vesz, aki a hitelkártya szerződésének megszüntetését kezdeményezte és a telefonon keresztül jelezte 
a promócióban történő részvételi szándékát. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a promócióban, kérjük, 
érdeklődjön kollégáinknál a Budapest Telebankban! (06-1-477-7777) 
 
Amennyiben a kedvezmény elfogadását követően, a kedvezmény bank általi rendelkezésre bocsátás dátuma előtt, bármilyen 
okból megszűnik a promócióban részt vevő hitelkártya számla, ez esetben az ügyfél nem jogosult a visszatérítésre, függetlenül  
attól, hogy teljesítette-e a visszatérítésre vonatkozó feltételeket. 
 
Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot 
meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája 
felmondás alatt van. 
 
Amennyiben az ügyfél – kivéve Tesco Vásárlókártyával és Tesco Családi Vásárlókártyával rendelkező ügyfeleket – az alábbiak 
közül bármelyik kedvezmény feltételeit teljesíti és részére a bank a vállalt határidőn belül a kedvezményt rendelkezésre bocsátja, 
úgy újabb alkalommal nem jogosult ezen promócióban részt venni és a promócióban elérhető kedvezményeket igénybe venni.   
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A kártyák kedvezményeinek feltételeit a Kedvezmény szabályzat illetve Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzat tartalmazza, amely a 
Budapest Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján (www.budapestbank.hu) található meg. 
 

1. Éves kártyadíj kedvezmény 
Hitelkártya megszűntetés kezdeményezése esetén, ha a főkártya birtokos a szerződést mégsem szűnteti meg a következő egy évben  
és erről nyilatkozatban kötelezettséget vállal a kedvezmény Bank általi felajánlásakor, valamint a nyilatkozat megtételét követő 30 
napon belül összesen legalább 10.000 Ft értékben tranzakciót hajt végre (személyes vásárlás, online vásárlás, készpénzfelvét vagy 
csoportos beszedési megbízás), vagy igénybe veszi a Bank Telehitel vagy Részletformáló szolgáltatását, akkor az éves kártyadíj 
összegét visszatérítjük a főkártya birtokos hitelkártya számlájára.  
Kivételt képez az az eset, amennyiben a már adott naptári évben beterhelt éves kártyadíj összege bármely okból már a promóció 
igénybevétele előtt visszatérítésre került.  
A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát 
rendelkezésre, az ajánlat elfogadásától számított második teljes naptári hónap végéig.  
Amennyiben a főkártya birtokos az előzőekben ismertetett vállalásának nem tesz eleget, vagyis Hitelkártyáját az adott időn belül 
megszünteti, úgy a Bank jogosult a visszatérített éves kártyadíj összegét – a szerződésmegszüntetési szándék Ügyfél általi 
bejelentésével egyidejűleg - felszámítani a Hitelkártya-szerződéshez tartozó hitelszámla terhére, Ön pedig a visszatérített éves 
kártyadíj összegének Bank általi felszámítása esetén köteles azt legkésőbb a Hitelkártya-szerződés megszűnésével egyidejűleg 
megfizetni a Bank részére. 
Nem jogosultak az éves kártyadíj visszatérítésére a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló személyek.  
A kedvezmény személyes vásárlás, online vásárlás, készpénzfelvét és csoportos megbízás megadása esetén is érvényes.  
A kedvezmény kizárólag a Főkártya éves díjára vonatkozik, a Társhitelkártya éves díjára nem. 
 
 

2. 3 havi pénz visszatérítési akció 
Hitelkártya számláján az ajánlat elfogadásától számított 3 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként 5% kedvezmény 
kerül visszatérítésre a hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciók (személyes vásárlás, online vásárlás) összértékéből, a 
megtartást követő második teljes naptári hónap végétől, havi rendszerességgel, 3 naptári hónapon keresztül, így a visszatérítések a 
második, harmadik, illetve negyedik teljes naptári hónap utolsó napjáig történik meg. A főkártya birtokos vállalja, hogy a szerződést 
mégsem szűnteti meg az ajánlat elfogadásától számított negyedik teljes naptári hónap végéig.  
A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát 
rendelkezésre. Az akció ideje alatt a kedvezményként visszatéríthető összeg maximális értéke 3.000 Ft/hó, azaz összesen 9.000 Ft a 
3 hónap során.   
Nem jogosultak a 3 havi pénzvisszatérítési akció igénybevételére a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában 
álló személyek.  
 
 

3. Részletformáló szolgáltatás– 2020. március 18-ig megkötött szerződések esetén 
A „Részletformáló” a Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatás, amely alapján fizetési 
hátralékkal nem rendelkező Főkártya-birtokosnak lehetősége van arra, hogy az élő hitelkártya szerződése alapján fennálló 
hitelkártya tartozását vagy annak egy részét több egyenlő részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza. A Részletformáló 
szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást a mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek elválaszthatatlan 
részét képező ’Kiegészítő feltételek a Budapest Bank hitelkártyáin elérhető részletformáló szolgáltatáshoz’ elnevezésű dokumentum 
tartalmazza, amely elérhető a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a http://www.budapestbank.hu honlapon. 
A Hirdetmény hatályba lépésétől kezdődően a Bank kizárólag telefonos ajánlat alapján a Főkártyabirtokosnak nyújt lehetőséget arra, 
hogy az ajánlattételt követő második hónap utolsó napjáig, minimum 50.000 Ft összértékben végzett (vásárlás, készpénz-felvétel 
vagy csoportos beszedési megbízás) tranzakció esetén, a Főkártyabirtokos, az általa meghatározott, fix futamidő alatt, az 
alábbiakban meghatározott konstrukció szerint, havi fix törlesztőrészlettel fizetheti vissza 50.000 – 1.000.000 Ft közötti 
kintlévőségét, maximum a hitelkeret mértékéig. 
A Részletformáló iránti igényét az erre jogosult ügyfél kizárólag telefonon keresztül jelezheti. 
 
A hitelkártya megtartási folyamatban felajánlott Részletformáló szolgáltatás bank általi együttes ajánlata esetén, éves kamata: 
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat .................................................... THM 
50.000 Ft – 1 000 000 Ft……………………………………..14,9%..................................................16,20% 
 
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj: 0 Ft 
A promóció ideje alatt végzett vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókból, illetve csoportos beszedési megbízásból származó 
tartozás a terhelés napjától a Részletformáló szolgáltatás igénybevételének napjáig a hitelkártya szerződés feltételei szerint 
kamatozik, illetve a hitelkártya szerződés szabályai szerint minimum fizetendő összeg kerül meghatározásra. 
 

4. Telehitel szolgáltatás – 2020. március 18-ig megkötött szerződések esetén 
A „Telehitel” a hitelkártyához kapcsolódó olyan kiegészítő szolgáltatás, amely kizárólag a Bank telefonos ajánlata alapján a Főkártya birtokosnak 
nyújt lehetőséget arra, hogy a Bank kezdeményezésére, kifejezetten ügyfél kérelmére a fel nem használt hitelkeretének egészét vagy egy részét 
egy összegben egy, az Ügyfél által megadott ügyfél névre szóló bankszámlaszámra kifolyósítja legkésőbb adatok rögzítését követő 5. napon, 

http://www.budapestbank.hu/
http://www.budapestbank.hu/
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értéknapos művelet útján), majd az ügyfél által meghatározott futamidőre a Bank által kifolyósításra kerülő hitelösszeget részletformáló 
szolgáltatásba helyezze. A folyósítási célszámlaként bármilyen ügyfél névre szóló bankszámlaszám megadható, kivéve Budapest Bankos hitelkártya 
számlaszámot. 
A kölcsön folyósítása:  
A Bank a kölcsön összegét az Ügyfél számára, az Ügyfél által Telebankon keresztül magadott ügyfél névre szóló bankszámlára folyósítja. A Bank 
kizárja a felelősségét az Ügyfél által hibásan közölt bankszámla miatti téves folyósításból származó károk és költségek tekintetében. 
A kölcsön folyósítása oly módon történik, hogy a Bank az Ügyfél kölcsönfolyósítási kérelmének rögzítésének napján az Ügyfél által megjelölt 
kölcsön összegével az Ügyfél Hitelszámláját megterheli, majd a terhelést követő első munkanapon (amely maximum 5 naptári napot is igénybe 
vehet) a kölcsön összegét az Ügyfél által megadott ügyfél névre szóló bankszámlaszámra folyósítja (értéknapos művelet útján). 
Az ügyfél a hitelkártyához tartózó hitelkeret terhére kezdeményezett kölcsönfolyósítással tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a hitelkeret ily 
módon történő igénybevétele a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Fizetési Műveletnek, azon belül is vásárlási tranzakciónak fog 
minősülni. Ennek megfelelően a hitelkeret terhére végzett kölcsönfolyósítással igénybevett összegre a vásárlási tranzakcióra vonatkozó 
rendelkezések és kondíciók lesznek irányadóak azzal az eltéréssel, hogy ezen tranzakciók után nem járnak a Hitelkártya Kedvezmény és Pontgyűjtő 
Szabályzatban, vásárlási tranzakciókra meghatározott hűségpontok. A „Telehitel” szolgáltatás kizárólag a Bank Részletformáló szolgáltatásával 
együttesen igényelhető. A hitelösszeg folyósításának és ugyan ezen összeg részletformáló szolgáltatásba történő helyezésének napja közötti 
időszakra a Bank a kifolyósított hitelösszeg után vásárlási kamatot számol fel.  
Az itt nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Szerződésben rögzítettek az irányadóak. 
 
„Telehitel” és Részletformáló szolgáltatás bank általi együttes ajánlata esetén(Azonosító: U_LoPLoC299): 
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat ............................................................................................ THM 
50.000 Ft – 1.000.000 Ft…………………………………..29,9%* ...................................................................................... 34,89% 
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft 
*Bank fenntartja a jogot, hogy az egyes ügyletekre eltérő kamatlábat határozzon meg, és ennek megfelelően kössön szerződést az Ügyféllel 
történt előzetes egyeztetés alapján. 

 
5. Késedelmi díj visszatérítés 

Hitelkártya megszűntetés kezdeményezése esetén, ha a főkártya birtokos a szerződést mégsem szűnteti meg a következő egy 
évben, és erről nyilatkozatban kötelezettséget vállal a kedvezmény Bank általi felajánlásakor, valamint a nyilatkozat megtételét 
követő 30 napon belül összesen legalább 10.000 Ft értékben tranzakciót hajt végre (személyes vásárlás, online vásárlás, 
készpénzfelvét vagy csoportos beszedési megbízás), vagy igénybe veszi a Bank Telehitel vagy Részletformáló szolgáltatását, akkor 
egyszeri alkalommal, egy havi - a kedvezmény felajánlását megelőzően Bank által felszámított - késedelmi díj összegét visszatérítjük 
a főkártya birtokos hitelkártya számlájára, az ajánlat elfogadásától számított második teljes naptári hónap végéig. 
Amennyiben a főkártya birtokos az előzőekben ismertetett vállalásának nem tesz eleget, vagyis Hitelkártyáját az adott időn belül 
megszünteti, úgy a Bank jogosult a késedelmi díj összegével – a szerződésmegszüntetési szándék Ügyfél általi bejelentésével 
egyidejűleg - megterhelni a Hitelkártya-szerződéshez tartozó hitelszámlát, az ügyfél pedig a visszatérített késedelmi díj összegének 
Bank általi beterhelése esetén köteles azt legkésőbb a Hitelkártya-szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni a Bank részére. 
 

6. 10 000 Clubcard pont visszatérítési akció – kizárólag a Tesco Vásárlókártyákra és Tesco Családi Vásárlókártyára érvényes 
2018.07.16.-tól 

Amennyiben az ügyfél az ajánlat elfogadásától számított 3 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként, legalább 1 db 
POS tranzakciót (a tranzakció értékétől függetlenül) végrehajt minden teljes naptári hónapban, a 4. teljes naptári hónap végéig 
10 000 Clubcard pontban részesül. A kedvezményre történő jogosultság vizsgálatakor a tranzakció időpontja-, és csak a sikeres 
tranzakciók kerülnek figyelembevételre. A Clubcard pontokat a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. biztosítja. A Budapest Bank kizárja a 
felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából. A Bank által kezdeményezett felmondás esetén nem válik 
jogosulttá a visszatérítésére.   
 

7. 6 hónapig járó,  10%, de havi maximum 3.000 Ft összegű visszatérítési akció, Tesco Vásárlókártyákra és Tesco Családi 
Vásárlókártyára 2019.07.01-től 2019.09.30-ig, illetve 2019.10.04-től-2020.01.31-ig 

Hitelkártya számláján az ajánlat elfogadásától számított 6 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként a hitelkártyával 
végzett vásárlási tranzakció(k) után 10%, de maximum 3.000 Ft/hó összegű visszatérítésben részesül. 2019. 12.10-től az ajánlat 
elfogadásának napjától él a kedvezmény. A visszatérítés számításakor az elfogadás napjának (tört) hónapja és az azt követő első 
teljes naptári hónap teszi ki az első hónapot, ennek megfelelően az előzőekben hivatkozott két időszak után együttesen kerül 
elszámolásra a kedvezmény. A kedvezményt a Bank  az ajánlat elfogadását  követő második teljes naptári hónap utolsó napjáig 
bocsájtja először rendelkezésre, majd ezt követően, havi rendszerességgel 6 hónapon keresztül. Vásárlásnak a hitelkártyával végzett 
személyes és online vásárlások minősülnek. 
2021.január 1-től érvényes reprezentatív példa: 
Hitelkamat mértéke: évi 34,41%, hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben 
egyoldalúan módosítani), hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, teljes hiteldíj mutató: 39,89%, hitel teljes díja: 81.260 Ft, hitel 
futamideje: 1 év, fogyasztó által fizetendő teljes összeg:456.260 Ft, törlesztőrészletek összege: 38.022 Ft. THM: 39,89% 

 
THM: 28,2%-63,8%* 
Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, 
költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 2012.12.31-ig: A  THM a szerződés 
alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 
a minimum törlesztő részletek és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetését feltételezi. 2013.01.01-től: A THM a szerződés alapján fizetendő 
aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő 



Hatályos: 2020.07.01-től, valamennyi  2010.11.01. után, Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében 

 

Azonosító: H-303/2020 Közzétételt követően publikus!  30/26 

törlesztő részlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási 
tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott 
hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak 
függvénye. 
A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 
Az alkalmazott éves díj terhelési módszere: Az éves kártyadíj mértéke 3.000Ft/5.100 Ft vagy 0 Ft. Az Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret  kihasználtsága 
eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja a hitelkártya aktiválásától számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden 
évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt 
kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed. 
A kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” esetén az első évben a Bank nem alkalmaz vizsgálatot az éves díj 
terhelésére. Második évtől az alábbiak érvényesülnek: az alkalmazott éves díj terhelési módszere A hitelkártya első éves kártyadíja 0 Ft, a második évtől kezdődően 
3.000Ft/5.100 Ft vagy 0 Ft. A hitelkártya éves kártyadíja a második évtől 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A 
vizsgálat időpontja első alkalommal az igénylés helyszínén végzett első vásárlási tranzakció napját követő 15. teljes naptári hónap utolsó napja, illetve ezt követően 
minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  tranzakcióra, 
beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed. 
* A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem 
kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor az érvényben lévő. árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-
a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. március 19-ét követően kötött hitelkártya 
szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,75%) 
öt százalékponttal növelt mértékét (5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart. 
 

Keretfeltöltő szolgáltatáshoz kötődő akció 

2018.09.13.-tól- visszavonásig 
 

A promóció azon Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyabirtokos ügyfelekre érvényes, akik kártyaszámának első 9 számjegye 

5256-4280-0 vagy 5256-4280-1, amennyiben a kibocsátása 2018.10.29. előtti, ezen dátum után kibocsátott kártyáknál a 

kártyaszámok változhatnak, a termék azonosító: A00006CMRDSP; A00006CMRDSS; A00006CMRVSPés rendelkeznek a következő 

számlacsomagok egyikével : Money Max (MMX); Money Plusz (MOP); Money Plusz 2 (MO2); Money fix (MFX); Money fix 2 (MF2); 

Money Extra (MEX); Money+ Gold (MPG).   

A promócióban keretében a fenti hitelkátyákhoz igényelt keretfeltöltő szolgáltatás díja 2018.09.13-tól mind a teljes összegre, mind a 

minimum összegre vonatkozó megbízás esetén  0 Ft.  Amennyiben az ügyfélnek a fent megnevezett számlacsomagra való 

jogosultsága megszűnik ez esetben a szolgáltatás díjaként a mindenkor hatályos hitelkártya hirdetménybe foglalt díj kerül 

felszámításra.  

THM: 28,2%-63,8%* 

Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, 

költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 2012.12.31-ig: A  THM a szerződés 

alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 

a minimum törlesztő részletek és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetését feltételezi. 2013.01.01-től: A THM a szerződés alapján fizetendő 

aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő 

törlesztő részlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási 

tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott 

hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak 

függvénye. 

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.  

A hitelkártyára vonatkozó éves kártyadíjak mértékét a hatályos hitelkártya hirdetmény tartalmazza. 

Reprezentatív példa: Hitelkamat mértéke: évi 34,08%, hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az 

Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), hitel teljes összege: 500 000 Ft, hitel futamideje: 1 év, teljes 

hiteldíj mutató: 53,04%, hitel teljes díja: 126 697 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 626 697 Ft, törlesztőrészletek összege: 

52 225 Ft. 

* A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem 
kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor az érvényben lévő. árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-
a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. március 19-ét követően kötött hitelkártya 
szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,75%) 
öt százalékponttal növelt mértékét (5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart. 
 

Tartós fogyasztási cikkek vásárlásához kapcsolódó akció 

2019. február 28. – 2020.03.18-ig 
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A Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával rendelkező ügyfél a promóció vásárlásra vonatkozó időszakában (2019. 
február 28. napjától2020.03.18-ig), Tartós fogyasztási cikk vásárlásárlása esetén, a részletformáló szolgáltatásunkat az 
alábbi feltételekkel veheti igénybe: 
 

2019. április 1. – 2020.03.18-ig 

Konstrukció (30 000 – 1 000 000 Ft közötti összegre) 

Futamidő Éves kamat THM 

10 hónap 0% 0% 

24-36 hónap 9,25% 9,9% 

 
 
A Részletformáló szolgáltatást a Budapest Bank Telebankon keresztül lehetséges igényelni, a tranzakció hónapjának 
utolsó napjáig (csak lekönyvelt tranzakciókat tud a Budapest Bank Részletformáló szolgáltatásba helyezni).  
  
THM: 28,2%-63,8%  
Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - 
díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a 
feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak 
a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. 
A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az 
egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye. 
 
A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 
 
A Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákra és a Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást a 
mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek és Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza, amely elérhető a 
Budapest Bank fiókjaiban, valamint a https://www.budapestbank.hu/szolgaltatas/lakossag/hitelkartya.php honlapon. 
 
 

 
TESCO „Kihagyhatatlan” hitelkártya aktiválás ösztönző promóció 

2019.11.12-től – 2019.12.09-ig 
 

Az akció azokra a Tesco Vásárlókártyákra és Tesco Családi Vásárlókártyákra érvényes, amelyek esetében a hitelkártya számla az 
alább felsorolt időszakban nyílt és amelyet az adott nyitási hónaphoz tartozó promóció kezdeti időpontjáig a főkártya birtokos nem 
aktivált vagy aktivált, de maximum 1 (POS vagy ATM készpénzfelvétel vagy  csoportos beszedési megbízás ) tranzakciót végzett.  
A promócióban azok az ügyfelek vesznek részt akik a Budapest Banktól telefonon felhívást kapnak vagy telefonon keresztül jelz ik a 
részvételi szándékukat.   
Az akció keretében az ügyfél a hitelkártya számláján a promóció teljeskörű telefonos tájékoztatástól számított 6 teljes naptári 
hónapon keresztül az érintett hónaponként a hitelkártyával végzett vásárlási (POS) tranzakció(k) után 10%, de maximum  havi 3.000 
Ft összegű visszatérítésben részesül. 
 
 
A kedvezményt a Bank az ajánlat elfogadását követő második teljes naptári hónap utolsó napjáig bocsájtja először rendelkezésre, 
majd ezt követően, havi rendszerességgel 6 hónapon keresztül. A visszatérítés teljesítésének feltétele az élő, nem blokkolt 
hitelkártyaszámla a visszatérítés teljesítésnek időpontjában. 
 

Hitelkártya számlanyitás Promóció időszaka 

2019. augusztus 2019.11.12-2020.01.01. 

2019. szeptember 2019.12.01-2020.02.01. 

2019. október 2020.01.01-2020.03.01. 

 
Nem vehet részt a promócióban az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot  
meghaladó fizetési késedelem mutatkozik, akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája 

https://www.budapestbank.hu/szolgaltatas/lakossag/hitelkartya.php
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felmondás alatt van. Nem jogosultak a részvételre a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló 
személyek. 
 
THM: 39,88 % 

A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét 

után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM 

mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.  

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.  

 
TESCO hitelkártya aktiválás ösztönző promóció 

2019.11.12-től – 2020.03.11. 
 
Az akció azokra a Tesco Vásárlókártyákra és Tesco Családi Vásárlókártyákra érvényes, amelyek esetében a hitelkártya számla 
2019.01.01. és 2019.07.31. közötti időszakban nyílt és amelyet az adott promóció kezdeti időpontjáig a főkártya birtokos nem 
aktivált vagy aktivált, de maximum 1 (POS vagy ATM készpénzfelvétel vagy  csoportos beszedési megbízás)  tranzakciót végzett. 
A promócióban azok az ügyfelek vesznek részt akik a Budapest Banktól telefonon felhívást kapnak vagy telefonon keresztül jelz ik a 
részvételi szándékukat. 
Az akció keretében az ügyfél a hitelkártya számláján a promócióról történő teljeskörű telefonos tájékoztatás napjától számított 6 
teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként a hitelkártyával végzett vásárlási (POS) tranzakció(k) után a hitelkártya 
számláján 10%, de maximum  havi 3.000 Ft összegű visszatérítésben részesül.  
 
A kedvezményt a Bank a a tájékoztatást  követő második teljes naptári hónap utolsó napjáig bocsájtja először rendelkezésre, majd 
ezt követően, havi rendszerességgel 6 hónapon keresztül. A visszatérítés számításakor a promócióról történt tájékoztatás (tört) 
hónapja és az első teljes naptári hónappal együtt jelenti az első hónapot, ennek megfelelően az előzőekben hivatkozott két időszak 
után együttesen kerül elszámolásra a kedvezmény. A visszatérítés teljesítésének feltétele az élő, nem blokkolt hitelkártyaszámla a 
visszatérítés teljesítésnek időpontjában. 
Nem vehet részt a promócióban az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot 
meghaladó fizetési késedelem mutatkozik, akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája 
felmondás alatt van. Nem jogosultak a részvételre a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló 
személyek. 

 
THM: 39,88 % 

A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét 

után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM 

mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.  

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 

 
Keretfeltöltő szolgáltatás igényléséhez kötődő 3 hónapos díjmentes időszak 

2019.12.01.-től- 2020.12.31-ig 

A promócióban mindenki részt vesz. A promóció keretében a hitelkátyához igényelt keretfeltöltő szolgáltatás díja 2019.12.01-től – 2020.12.31-ig 

beadott új keretfeltöltő megbízás esetén mind a teljes összegre, mind a minimum összegre az első 3 hónapban 0 Ft.  A díjmentes időszakot 

követően a szolgáltatás díjaként a mindenkor hatályos hitelkártya hirdetménybe foglalt díj kerül felszámításra. 

THM: 28,2%-63,8%* 
Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, 

költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A hatályos szabályozás értelmében a 

THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A 

készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret 

összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye. 

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 

A hitelkártyára vonatkozó éves kártyadíjak mértékét a hatályos hitelkártya hirdetmény tartalmazza. 

2021.január 1-től érvényes reprezentatív példa: Hitelkamat mértéke: évi 34,08%, hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az 

Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), hitel teljes összege: 500 000 Ft, hitel futamideje: 1 év, teljes hiteldíj 

mutató: 53,04%, hitel teljes díja: 126 697 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 626 697 Ft, törlesztőrészletek összege: 52 225 Ft. 

* A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem 
kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor az érvényben lévő. árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-
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a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. március 19-ét követően kötött hitelkártya 
szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,75%) 
öt százalékponttal növelt mértékét (5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart. 
 

TESCO „Kihagyhatatlan” 6 havi hitelkártya aktiválás ösztönző promóció 

2019.12.10-től – visszavonásig  
 

Az akció azokra a Tesco Vásárlókártyákra és Tesco Családi Vásárlókártyákra érvényes, amelyek esetében promóciós megkeresés 
időpontjáig a főkártya birtokos a Budapest Bank által részére kibocsátott előzőekben hivatkozott hitelkártyát még nem aktiválta. A 
promócióban azok az ügyfelek vesznek részt,  akik a Budapest Banktól telefonon felhívást, postai küldeményt, e-mailt vagy sms 
értesítést kapnak.  
Amennyiben az akció keretében az ügyfél a promóciós megkereséstől számított 3 teljes hónapon belül aktiválja vásárlókártyáját, az 
aktiválástól számított naptól kezdve, 6 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként a hitelkártyával végzett vásárlási 
(POS) tranzakció(k) után a hitelkártya számláján 10%, de maximum havi 3.000 Ft összegű visszatérítésben részesül. 
 
A kedvezményt a Bank az aktiválást követő második teljes naptári hónap utolsó napjáig bocsájtja először rendelkezésre, majd ezt 
követően, havi rendszerességgel 6 hónapon keresztül. A visszatérítés számításakor a vásárlókártya aktiválásának (tört) hónapja és az 
első teljes naptári hónappal együtt jelenti az első hónapot. A visszatérítés teljesítésének feltétele az élő, nem blokkolt 
hitelkártyaszámla a visszatérítés teljesítésének időpontjában. 

 
Nem vehet részt a promócióban (illetve abból kizárásra kerül) az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós 
időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik, akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy 
a hitelkártya számlája felmondás alatt van. Nem jogosultak a részvételre a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak 
alkalmazásában álló személyek. 
 
2021.január 1-től érvényes reprezentatív példa: 
Hitelkamat mértéke: évi 34,16%. A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan 
módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljeshiteldíj-mutató: 39,88%. Törlesztőrészletek összege: 37 758 Ft, a hitel 
teljes díja: 78 095 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453 095 Ft. 
 

THM: 39,88 %* 

A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét 

után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM 

mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.  

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 
 
* A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem 
kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor az érvényben lévő. árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-
a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. március 19-ét követően kötött hitelkártya 
szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,75%) 
öt százalékponttal növelt mértékét (5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart. 
 

Tesco Vásárlókártyához kapcsolódó Clubcard pont akció 
2020. március 15. – 2020. május 15. között 

 
Amennyiben hitelkártya számlája több mint 4 hónapja nyílt, de az elmúlt 4 hónapban nem történt tranzakció a vásárlókártyával, és a 
2020. március 15. és 2020. május 15. közötti vásárlásai összegének kiegyenlítése a (már aktivált) Tesco Vásárlókártya használatával 
történik, amely vásárlás(ok) összege eléri a legalább 5.000 Ft-ot, úgy a vásárlás után járó Clubcard pontokon felül egyszeri extra 
5.000 Clubcard pontra válik jogosulttá. Az extra Clubcard pontok rendelkezésre bocsátására 2020. június 15-ig kerül sor. A 
kedvezményt a Budapest Bank és a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt közösen nyújtja.  
  

 Vásárlásnak minősülnek: a hitelkártyával végzett vásárláson túl a hitelkártyához kapcsolódóan megadott csoportos 
beszedési megbízok , valamint készpénzfelvétel is  

 Nem minősülnek vásárlásnak: az akció időtartama alatt a hitelkártyán fennálló tartozás (vagy hitelkártyával aktuálisan 
végzett vásárlási tranzakció összegének) visszafizetésére igényelt Részletformáló szolgáltatás  

A promócióban mindenki részt vesz, aki a fenti feltételeket teljesíti. A Budapest Bank a havi hitelkártya kivonat mellett vagy külön 
postai küldeményként felhívást küld. 
Nem vehet részt a promócióban (illetve abból kizárásra kerül) az a Tesco vásárlókártya birtokos, akinek a hitelkártya számláján a 
promóciós időszak alatt 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján - a promóció 
kezdőidőpontja és a clubcard pontok rendelkezésére bocsátásának időpontja között - csalás gyanúja merült fel.  
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Nem jogosult a kedvezményre az az ügyfél, akinek a kedvezmény könyvelésének napján már nincs élő hitelkártya számlája.  
 
2021.január 1-től érvényes reprezentatív példa: 
Hitelkamat mértéke: évi 34,16%. A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan 
módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljeshiteldíj-mutató: 39,88%. Törlesztőrészletek összege: 37 758 Ft, a hitel 
teljes díja: 78 095 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453 095 Ft. 
 

THM: 39,3%-47,3% * 

Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, 
költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A hatályos szabályozás értelmében a 
THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A 
készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret 
összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.  

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. 
 
* A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem 
kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor az érvényben lévő. árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-
a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. március 19-ét követően kötött hitelkártya 
szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat (0,75%) 
öt százalékponttal növelt mértékét (5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart. 
 

 
 

 


