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Tárgy: Kondíciós jegyzék módosítási javaslat

Tisztelt Ügyfelünk!
A Commerzbank Zrt. 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó
üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat I.) és a Bank 2013. évi V. törvény hatálya alatt álló
szerződésekre vonatkozó üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat II.; Üzletszabályzat I. és
Üzletszabályzat II. a továbbiakban együtt: Üzletszabályzatok) 1.3.1. pontjára hivatkozással az alábbi
kondíciós jegyzék módosítási javaslatról szeretnénk tájékoztatni:
A Commerzbank Zrt. vállalati ügyfeleire, valamint a Commerzbank Zrt. kis-és középvállalati
ügyfeleire vonatkozó kondíciós jegyzékei az alábbiak szerint módosulnak:
3)-as pont/Betéti kamatok:
• A Forint folyószámlák éves látra szóló kamata 0,1%-ról 0,01%-ra csökken.
5)-ös pont/Belföldi forintátutalások:
Az alábbi tételek kerülnek bevezetésre
• Postai kifizetési utalvány díja, mely költségmentes.
• Beszedési megbízások kapcsán ”Tranzakció visszavonása, töröltetése”, melynek díja 1.500,- Ft
tételenként
7)-es pont/Igazolások és egyéb díjak:
• Lakáscélú munkáltatói támogatások folyósításához kapcsolódó díjakat vezetünk be, melyek a
következők:
- Szerződéskötési / szolgáltatási díj; egyedi megállapodás szerint
- Igazolás kiállítása a kifizetésről; egyedi megállapodás szerint
• Deviza átutalások igazolásának díja 5.000,- Ft-ról 2.000,- Ft-ra csökkentésre kerül.
• Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) végzett műveletek tranzakciós illetéke is
feltüntetésre kerül; a díj mértéke éves szinten bankkártyánként 800,- Ft.
• Faxos nyomtatványok kiszerelése 25db/csomagról 50db/csomagra változik, díja 2.500,- Ft-ról 5.000,- Ftra emelkedik.
9)-es pont/Electronic Banking és Internet Banking kondíciók
• ”Egyedi eljárási díj” kerül bevezetésre, mely díj összege 5.000,- Ft alkalmanként.
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12)-es pont/Építtetői fedezetkezelés az alábbi költségtételekkel kerül bevezetésre
• Fedezetkezelési- és Biztosítéki számla nyitásának díja; költségmentes
• Fedezetkezelési szolgáltatás havi díja fedezetkezelési számlánként; egyedi megállapodás alapján kerül
meghatározásra.
• Egyszeri szerződéskötési díj; egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra.
13)-as pont/Faktoring szolgáltatás az alábbi költségtételekkel kerül bevezetésre
• Szerződéskötési díj; A szerződött összeg 1%-a, de minimum HUF 100.000,• Rendelkezésre tartási díj; A szerződött összeg 0,5%-a
• Lehívási díj; 0,5%, de minimum HUF 5.000,-/számla
• Faktorálási kamat, A kockázat mértéke szerint változó
• Kezelési költség; 0,5%, de minimum HUF 5.000/számla
• Adminisztrációs díj; HUF 5.000,• Késedelmi kamat; Faktorálási kamat + 5% p.a. késedelmi felár
14)-es pont/Széfbérlet szolgáltatás díja kerül bevezetésre az alábbi díjtételekkel
• ”A” széf; HUF 1.800,- / hó
• ”B” széf; HUF 2.250,- / hó
• ”C” széf; HUF 2.850,- / hó
• ”D” széf; HUF 3.600,- / hó
16)-os pont/Betétlekötési határidő kerül bevezetésre
• T napos megbízások esetén (HUF, EUR, USD és egyéb devizák) 15:00 óra
17)-es pont/Készpénzrendelési határidő kerül bevezetésre
• A készpénzkiszállítás megrendelésének határideje: A tárgynapot megelőző 2. munkanap 13:00 óra
Az alábbi tételek megnevezése pontosításra kerül, de a díj mértéke változatlan marad:
Belföldi forintátutalások
• Beszedési megbízások, beszedés küldésre: HUF 100,- /darab
• Beszedési megbízások, felhatalmazó levél benyújtása, töröltetése: HUF 4.000,-/felhatalmazó levél
Deviza-átutalások és külföldi forintátutalások (nem okmányos)
• Beérkező átutalások / SEPA átutalások jóváírása esetén: 0,15% /tranzakció; minimum HUF 6.200,• HUF 20.000,- ill. annak ellenértékével megegyező összeg alatti átutalások esetén: költségmentes
Az Önre vonatkozó Kondíciós Jegyzék – a lentiek szerint hatályba lépő változást jelölő – új verziója elérhető
és letölthető a www.commerzbank.hu oldalon az „Üzletszabályzat” menüpont alatt, illetve megtekinthető és
nyomtatott formában ingyenesen átvehető a Bank fiókjaiban.
Az Üzletszabályzatok 1.3.1. pontja úgy rendelkezik, hogy jelen egységes módosítási ajánlatot Ön ráutaló
magatartással is elfogadhatja. Ráutaló magatartásnak minősül, ha a módosítási ajánlat közzétételét követő
öt munkanapon túl megbízást ad a Banknak és ebben a módosítási ajánlatot, mint egészet nem utasítja
vissza. Ugyancsak ráutaló magatartással való elfogadásnak minősül, ha a módosítási ajánlat elfogadását,
annak közzétételét követő egy hónapon belül nem utasítja vissza. A módosítás ebben az esetben a
visszautasításra nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól hatályos a Felek között.

Felügyelőbizottság elnöke: Sven Gohlke

Commerzbank Zrt., Budapest

Igazgatóság tagjai:

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Fülöpné Bogdán Krisztina, Dr. Lajer Zsolt, Bodonyi-Kovács Edina

Cégjegyzékszám: 01-10-042115

Amennyiben Ön fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak* minősül, akkor jelen módosítás nem a fent leírtak
szerint, hanem a kézbesítést (ide értve az Üzletszabályzatok 4.1. pontja szerinti vélelmezett kézbesítést is)
követő két hónappal lép hatályba. A hatálybalépési határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a
kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján.
A módosítást az Ön, mint fogyasztó vagy mikrovállalkozás részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha
annak hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el.
A módosítás hatálybalépése előtti napig Ön, mint fogyasztó vagy mikrovállalkozás jogosult a Bankkal
fennálló szerződése azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A
felmondásra vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzatok 11.5. és 11.7. pontjai tartalmazzák.
A módosítás hatályba lépését követően a Felek között a módosított szövegezésű Kondíciós Jegyzék
rendelkezései az irányadóak.
Üdvözlettel
Commerzbank Zrt.

*

* Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a Bankkal való szerződéskötése időpontjában az összes
foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg
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