Hirdetmény lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2020. október 30-tól
Tesco Pénzügyi Partnerein keresztül értékesített számlacsomagok
Jelen hirdetménnyel hatályba lépő módosításokat, félkövér betűvel és szürke háttérrel jelöli a Bank. A módosítások hatályba lépésének időpontját a
fejlécben, vagy az egyes tételeknél szerepelteti a Bank. A módosítás oka:
A Komfort (KFT) és Zéró (ZT1) számlacsomag lejárata 2020.10.-30-tól történő igénylés esetén 3 évről 2 évre változik
A számlacsomagok a Tesco Pénzügyi Partnerein keresztül igényelhetőek új számlanyitás, illetve új igénylés esetén. A számlacsomagok 2018. június 1től
a Budapest Bank bankfiókjaiban is igénylehetők olyan ügyfelek számára, akik rendelkeznek a Tesco Pénzügyi Partnerein által korábban értékesített élő
termékkel, szolgáltatással.
A számlacsomagok Együttes szolgáltatáscsomagban (azaz egyidejűleg Tesco /Instant Tesco Vásárlókártyával) történő igénylése kizárólag az alábbi
értékesítési pontokon volt lehetséges 2018. december 10. és 2019. június 11. között:
2030 Érd, Budafoki út 2-4.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
2700 Cegléd, Malomtó szél 29-30.
2500 Esztergom, Mátyás király utca 30. (2019. ápr. 16-ig.)
8400 Ajka, Fő út 66.
4600 Kisvárda, Városmajor út 72.
8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2.
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/A.
1097 Budapest, Koppány utca 2-4.
6600 Szentes, Alsórét utca 258.
Clubcard pontkedvezmény
Minden (nem Együttes szolgáltatáscsomagban történő igénylés esetén), kizárólag a Tesco Global Áruházak Zrt. (továbbiakban TESCO) áruházaiban értékesített
számlacsomagokhoz tartozó bankkártyával végrehajtott vásárlás után Tesco Clubcard pontkedvezmény jár, melyet a TESCO a kedvezmény visszavonásáig, de legalább a
számlanyitást követő egy évig biztosít (a pontkedvezmény a TESCO bérüzletsorán végrehajtott vásárlási tranzakciókra nem vonatkozik).
A kártyás vásárlás után a bankszámlán lekönyvelt terhelés 0,5%-nak egészértéke szerinti, havi maximum 10 000 Tesco Clubcard hűségpont jár. A Tesco Clubcard
pontkedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy az ügyfél a kártyás vásárlással egyidejűleg bemutassa a Tesco Clubcard-ját. A hűségpontokat a bemutatott Tesco
Clubcard-on a TESCO írja jóvá. A jóváírás a vásárlási tranzakciók lekönyvelésnek hónapját követő második naptári hónap 15-ig történik meg.
Együttes szolgáltatáscsomagban történő igénylés esetén a fizetési számlához kapcsolódó kártyás vásárlások utáni Clubcard pontkedvezmények helyett a Tesco
Vásárlókártyával történő vásárlás után járó 1%-os pontkedvezményen túl további 4%, azaz összesen 5% Tesco Clubcard pontkedvezmény jár az első évben. A +4%
kedvezmény biztosításának feltétele, hogy az igényléskor a fizetési számlához az ügyfél megadja a fizetésáthozó/nyugdíjáthozó nyilatkozatot és az ingyenes
készpénzfelvételi nyilatkozatot, a fizetési számla megnyitásra kerüljön és élő legyen a jóváírás időpontjában, továbbá a ClubCard száma a Banknál rögzítésre került.
Az igényelt számlacsomagok esetén (Együttes szolgáltatáscsomagban történő igénylés esetén is), amennyiben a számlacsomag megnyitásra került, a TESCO a
számlanyitást követő első évben jóváír az ügyfélnek ugyanannyi Tesco Clubcard pontot, amennyi a Tesco Dombornyomott bankkártya (főkártya) első éves díja (ha az
ügyfél igényelt bankkártyát), valamint a havi számlavezetési díj. A hivatkozott díjak összértékének megfelelő Tesco Clubcard pontok jóváírására a díjak terhelését követő
második naptári hónap 15-ig kerül sor. A kedvezmény jóváírásának feltétele, hogy a jóváíráskor a Tesco Clubcard kártya aktív legyen, illetve a vásárláskor felmutatott
Clubcard száma a Banknál rögzítésre került annak érdekében, hogy a számlacsomagokhoz tartozó bankkártya használatával gyűjtött pontokat a TESCO jóvá tudja írni az
Ön Clubcard egyenlegén.
A hűségpontok jóváírása és beváltása a Tesco Clubcard mindenkor hatályos szabályzata szerint történik.
Igényelhető számlacsomagok és azok díjai (Kivonat a „Lakossági számlavezetés” hirdetményből, kivéve Tesco Dombornyomott bankkártya éves díja, mely csak a Tesco
Pénzügyi Partnerein keresztül értékesített számlacsomagokra vonatkozik):
Számlacsomag neve

Komfort

Zéró

Prémium Plusz

Számlacsomag kódja
Díjak érvényessége

KFT
2020.04.30-tól

PP3
2020.04.30-tól

Igénybevétel feltétele

Havi rendszeres jóváírás legalább a nettó minimálbérnek
megfelelő összegben (2020-ban
107.065 Ft)
2020.10.30-tól: 2 év

ZT1 (ZRT)
2020.04.30-tól
Havi rendszeres jóváírás - legalább a
nettó minimálbér kétszeresének
megfelelő (2020-ban 214.130 Ft)
összegben (ZT1)
Havi rendszeres jóváírás - minimum
150 ezer Ft (ZRT, már nem
értékesíthető számlacsomagban)
2020.10.30-tól: 2 év

2020.10.29-ig: 3 év
Bázis

2020.10.29-ig: 3 év
Bázis

2020.09.29-ig: 3 év
Bázis

315 Ft

0 Ft

0 Ft

425 Ft

110 Ft

110 Ft

511 Ft

196 Ft

196 Ft

621 Ft

306 Ft

306 Ft

Érvényességi idő
Lejárat után érvényes kondíciók
SZÁMLAVEZETÉS
elektronikus kivonattal és min.
30.000 Ft bankkártyás
vásárlással
papír alapú kivonattal és min.
30.000 Ft bankkártyás
Havi számlavezetési- vásárlással
/ csomagdíj
elektronikus kivonattal, min.
30.000 Ft bankkártyás vásárlás
hiányában
papír alapú kivonattal, min.
30.000 Ft bankkártyás vásárlás
hiányában
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Havi rendszeres jóváírás - legalább a
nettó minimálbér négyszeresének
megfelelő összegben (2020-ban
428.260 Ft)
2020.09.30-tól: 2 év

1/3

Hirdetmény lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2020. október 30-tól
Tesco Pénzügyi Partnerein keresztül értékesített számlacsomagok
Számlacsomag neve

Komfort

Zéró

Prémium Plusz

Számlacsomag kódja
Díjak érvényessége

KFT
2020.04.30-tól
Mindenkori bruttó minimálbér
1,4%-a
(2020-ban 2.254 Ft)
5.000 Ft

ZT1 (ZRT)
2020.04.30-tól

PP3
2020.04.30-tól

Mindenkori bruttó minimálbér 2%-a
(2020-ban 3.220 Ft)

Mindenkori bruttó minimálbér 3%-a
(2020-ban 4.830 Ft)

5.000 Ft

5.000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.275 Ft

1.275 Ft

1.275 Ft

0 Ft / 10.000 Ft4

10.000 Ft / 0 Ft4

10.000 Ft / 0 Ft4

3.985 Ft

3.985 Ft

Nem igényelhető

9.868 Ft

9.868 Ft

20.764 Ft

20.764 Ft

50.000 Ft

50.000 Ft

50.000 Ft

0 Ft / 10.000 Ft4

0 Ft / 10.000 Ft4

0 Ft / 10.000 Ft4

516 Ft, az igénylést követő első 6
hónapban 0 Ft

0 Ft

Korrekciós díj

Minimum egyenleg
Minimum egyenleg
alatti számla díja

igénybevételi feltétel nem
teljesülése esetén
Számlaforgalom nélkül
Rendszeres számlaforgalom
mellett
ha a számlán nincs forgalom és
a minimum egyenleg feltétel
sem teljesül

Csomagbeállítási díj3
IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK
Tesco
fő és társkártya éves díja
Dombornyomott
főkártya éves díja
Visa Prémium
társkártya éves díja
főkártya éves díja
Arany kártya
társkártya éves díja
Mastercard World
fő és társkártya éves díja
Elite
Egyéb
bankkártyához
Kártyakibocsátási díj3
kapcsolódó díj
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

516 Ft, az igénylést követő első
6 hónapban 0 Ft
ÁTUTALÁSOK 2 - Forint átutalások forint számlára országon belül
Budapest Mobilbank

Plusz szolgáltatás havi díja

8.779 Ft
9.868 Ft
17.495 Ft
20.764 Ft

bankon belül1

66 Ft + 0,327% min. 382 Ft max.
10.885 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

0,3% max. 6.000 Ft

0,3% max. 6.000 Ft

bankon kívül

66 Ft + 0,544% min. 382 Ft max.
10.885 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

0,218% min. 110 Ft max. 10.885 Ft +
(0,3% max. 6.000 Ft)

0,3% max. 6.000 Ft

Elektronikus átutalás
teljesítése

Papír alapú átutalás
teljesítése

bankon belül és kívül

110 Ft + 0,544% min. 643 Ft,
max. 10.885 Ft + (0,3%, max.
6.000 Ft)

110 Ft + 0,544% min. 643 Ft, max.
10.885 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

110 Ft + 0,544% min. 643 Ft, max.
10.885 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

Állandó átutalási
megbízás teljesítése

tételenként

130 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

0,218% min. 54 Ft max. 10.885 Ft +
(0,3% max. 6.000 Ft)

0,3% max. 6.000 Ft

Közüzemi megbízás

teljesítése tételenként

0 Ft

0 Ft

0 Ft

EGT-t belül, Mo-on és bankon
belül

66 Ft + 0,544% min. 382 Ft max.
10.885 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

0,218% min. 110 Ft max. 10.885 Ft +
(0,3% max. 6.000 Ft)

0,3% max. 6.000 Ft

EGT-t belül, Mo-on és bankon
belül

110 Ft + 0,544% min. 643 Ft,
max. 10.885 Ft + (0,3%, max.
6.000 Ft)

110 Ft + 0,544% min. 643 Ft, max.
10.885 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

110 Ft + 0,544% min. 643 Ft, max.
10.885 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft)

EGT-t belül, Mo-on és bankon
belül

130 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

0,218% min. 54 Ft max. 10.885 Ft +
(0,3% max. 6.000 Ft)

0,3% max. 6.000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁTUTALÁSOK - Euró átutalások
Elektronikus átutalás
teljesítése
Papír alapú átutalás
teljesítése

Állandó átutalási
megbízás teljesítése

BANKKÁRTYA MŰVELETEK
belföldön és külföldön
Vásárlás
kereskedőnél és ATM-en
bankkártyával
keresztül
KÉSZPÉNZ MŰVELETEK
Készpénzműveletek Budapest Bank pénztárában
Készpénz befizetés
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Hatályos: 2020. október 30-tól
Tesco Pénzügyi Partnerein keresztül értékesített számlacsomagok
Számlacsomag neve

Komfort

Zéró

Prémium Plusz

Számlacsomag kódja
Díjak érvényessége

KFT
2020.04.30-tól

ZT1 (ZRT)
2020.04.30-tól

PP3
2020.04.30-tól

0,544% + 643 Ft max. 10.885 Ft
+ (0,6% max. 90.000 Ft)

0,544% + 643 Ft max. 10.885 Ft +
(0,6% max. 90.000 Ft)

0,544% + 643 Ft max. 10.885 Ft +
(0,6% max. 90.000 Ft)

Készpénz felvétel

1.
2.

A saját hitelkártya számlára történő elektronikus átutalás teljesítése díjmentes.
2019. január 1-től a számlacsomagban meghatározott átutalási díjnak a 0,3% max. 6 000 Ft részösszege csak az átutalt összeg 20 000 Ft feletti részére kerül
felszámításra. Ugyanezen díj részösszeg egyáltalán nem kerül felszámításra SZÉP kártyára történő utalás továbbá a kincstárnál vezetett állampapír- forgalmazás
érdekében igénybe vett ügyfélszámára történő átutalás esetén.
A 2019. június 11-ig igényelt Zéró számlacsomag (ZRT) igénybe feltétele: havi rendszeres jóváírás - minimum 150 ezer. A számlacsomag díjai a fenti táblázatban találhatóak.
Jelen hirdetményben nem szabályozott díjtételek vonatkozásában a „Lakossági számlavezetés” hirdetmény díjtételei az irányadóak.

Csomagbeállítási és kártyakibocsátási díj

3.

A 2020.09.30-tól megnyitott új fizetési számlák és 2020.09.30. előtt megnyitott fizetési számlák új csomagba váltása, vagy azonos számlacsomagra történő újraszerződés
(meghosszabbítás) esetén a Bank csomagbeállítási díjat alkalmaz.
2020.09.30-tól igényelt bankkártyák esetén a Bank kártyakibocsátási díjat alkalmaz, kártyatípusonként az első kártya igénylésekor.
Amennyiben csomagbeállítás és kártyaigénylés is történik és a Bank a csomagbeállítási és kártyakibocsátási díj terhelésére is jogosult, úgy a Bank kizárólag a
kártyakibocsátási díjat terheli az ügyfél számláján.
4.

Csomagbeállítási, vagy Kártyakibocsátási díj - a lenti feltételek teljesítése esetén - nem kerül beterhelésre az ügyfél számláján:
-

-

Meglévő ügyfél csomagváltása, vagy kártyaigénylése esetén, ha
o
a csomagváltáskor/ kártyaigényléskor már rendelkezik a Díjtörlő szolgáltatáscsomag 5 valamennyi szolgáltatásával és azokat a csomagváltástól, vagy
kártyaigényléstől számított 6 hónapon belül nem szünteti meg;
o
a számlacsomag váltást nem az ügyfél kezdeményezte , hanem a Bank állítja át azt a hirdetmény szerinti lejáratkor érvényes számlacsomagra;
o
a fizetési számlán a csomagváltás Budapest Bank kölcsönszerződés megkötésével egy időben történik;
o
Maestro, vagy Visa Electron típusú bankkártya helyett új típusú bankkártya igénylés esetén 2021.06.30-ig.
Új számlanyitás esetén, ha a számlanyitás és az ahhoz történő kártyaigénylés Budapest Bank kölcsönszerződés megkötésével egy időben történik.
Az online vagy telefonon nyitott fizetési számlák, igényelt bankkártyák esetén, átmenetileg a díj 2020.12.31-ig nem kerül felszámításra.
Az új számlanyitás a Tesco Pénzügyi Partnerein keresztül történt.

Speciális esetek,amikor egyes feltéteket teljesültnek tekint a Bank.
-

Az igénylő a 16. életévét nem töltötte be, és/vagy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, úgy az Ingyenes készpénzfelvételi
nyilatkozat meglétét a bank nem vizsgálja.
Az ügyfél mobiltelefonszám országhívó száma nem 36-tal kezdődik, úgy a Mobilbank Plusz szolgáltatás meglétét a bank nem vizsgálja.

A fenti feltételét nem teljesítő ügyfél esetén a hirdetmény szerinti csomagbeállítási és kártyakibocsátási díjat a Bank az ügyfél külön értesítése nélkül utólagosan 6
hónapon belül bármikor beterheli.

Díjtörlő szolgáltatáscsomag – elérhető 2020.09.30-tól

5.

Tartalma:
-

Forint fizetési számla
Lakossági Folyószámlahitel minimum 150.000 Ft-os hitelkerettel (ettől alacsonyabb meglévő hitelkeret esetén igényléskor keretemelés szükséges)
Elektronikus kivonat
Mobilbank Plusz
Budapest Internetbank / Budapest Bank Mobil App
Másodlagos azonosító megadása
Ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat

Forint fizetési számlával rendelkező ügyfelek esetén a Díjtörlő szolgáltatáscsomag abban az esetben is igényelhető, ha legalább egy elemével még nem rendelkezik az
ügyfél.
2020.09.30-tól Díjtörlő szolgálatáscsomagra történő szerződéskötés esetén a Csomagbeállítási, vagy Kártyakibocsátási díja - a lenti feltételek teljesítése esetén - nem
kerül beterhelésre az ügyfél számláján:
-

a Budapest Internetbank, vagy Budapest Bank Mobil App szolgáltatások igénylésétől számított 30 napon belül az ügyfél legalább egy alkalommal belép az
alkalmazás(ok)ba; és
az ügyfél a Lakossági Folyószámlahitel bírálatához szükséges dokumentumokat az igényléskor (vagy utólagos bekérés esetén a bírálat alatt) hiánytalanul benyújtja,
valamint az igényléstől nem lép vissza; és
a Díjtörlő-, vagy Jóljáró szolgáltatáscsomag elemei azok igénylésétől számított 6 hónapon belül nem kerülnek megszüntetésre.

A fenti feltételt nem teljesítő ügyfél esetén a hirdetmény szerinti Csomagbeállítási vagy Kártyakibocsátási díjat a Bank az ügyfél külön értesítése nélkül utólagosan (6
hónapon belül bármikor) beterheli.
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