Kondíciós lista magánügyfeleknek
Érvényes 2014. április 14-től

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a Commerzbank Zrt. magánügyfélforgalmi szolgáltatások nyújtására új
szerződéseket nem köt.Jelen kondíciós jegyzékben feltűntetett díjak kizárólag a banknál még számlával rendelkező
ügyfelekre vonatkoznak.
I. Bankszámladíjak
Számlavezetés havi díja
Főszámla után

500,- HUF

Alszámlák után

díjmentes
havi egy díjmentes, ezen felül HUF 250,/kivonat
2.500,- HUF

Számlakivonat díja
Számlabezárási díj
II. Belföldi fizetési forgalom díjai
Bejövő tételek jóváírása

díjmentes

Commerzbankon belüli átutalás (T napos)

díjmentes

Bankközi (GIRO) átutalás
0,10%

Papíralapú megbízással

min. 100,- HUF
0,05%

Elektronikus úton benyújtott megbízással

min. 100- HUF

Csoportos beszedések
bejelentés / módosítás / törlés

1.000,- HUF

küldés

100,- HUF / darab

Állandó megbízások
Állandó megbízás díja (kiállítás / módosítás / visszavonás)

1.550,- HUF

Állandó megbízás utalásának díja

normál utalás díja
0,50%

VIBER-átutalás

min. 20.000,- / max 150.000,- HUF

III. Külföldi fizetési forgalom díjai (SWIFT)
Devizás bejövő tételek jóváírása
- azonos devizanemben

díjmentes

- a számla devizanemétől eltérő devizanemben

díjmentes

Devizás átutalási megbízások
Bankon belülre

díjmentes
0,19%

Bankon kívülre papíralapú megbízással

min. 9.300,- HUF

Bankon kívülre elektronikus úton benyújtott megbízással
Kimenő SEPA átutalások teljesítése esetén
Portóköltség (terhelési/jóváírási értesítő díja)

0,15%
min. 6.200,- HUF
0,10% /tranzakció; minimum
HUF 4.500,-; maximum HUF 18.000,310,- HUF

100 EUR alatti, illetve annak ellenértékével megegyező összeg
átutalása/átkönyvelése

díjmentes

Sürgősségi deviza-átutalási költség*
T napos teljesítéssel

25.000,- HUF

Átutalási megbízás visszavonása

1.000,- HUF / tétel,

Belföldi tranzakció esetén
Külföldi tranzakció esetén

Határidő után aznapi teljesítésre beadott utalások díja***

2.500,- HUF / tétel,
2.000,- HUF / tétel, vagy
30.000,- HUF / utaláscsomag

** A normál fizetési forgalmi jutalékon felül fizetendő tétel (ahol T a tárgynapot jelenti)
*** Egyedi elbírálás alapján
Csekk
Csekk kiállításának a díja

0,15 % minimum 6.200,- HUF

Jóváírás csekk benyújtása esetén
az összeg beérkezése előtt

deviza: könyvelési nap + 8 banki
munkanap
konverzió:
könyvelési nap + 9 banki munkanap

az összeg beérkezése után

jóváírás: az összeg beérkezésének
napján

20.000,- HUF illetve annak ellenértékével megegyező összeg alatti
kifizetések esetén
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IV. Készpénzforgalom díjai
Készpénzbefizetés - HUF

díjmentes

Készpénzkifizetés - HUF

díjmentes

Készpénzbefizetés - valuta

díjmentes

Készpénzkifizetés - valuta

díjmentes

Készpénzrendelés: 100.000 euró feletti és azzal egyenértékű valuta
rendelése

A megrendelt valuta összegének 0,1%-a

Bejelentett készpénzfelvétel törlése, lemondása

A megrendelt és lemondott összeg 0,01
%-a

A zavartalan forgalom lebonyolítása érdekében kérjük Önöket, hogy a 2.000.000,- Ft-ot (vagy annak ellenértékét) elérő és meghaladó
készpénzfelvételi szándékukat a tárgynapot megelőző munkanapon 14 óráig, az 5.000.000,- Ft-ot (vagy annak ellenértékét) elérő és meghaladó
összeg felvételének szándékát pedig 2 munkanappal előbb jelezni szíveskedjenek. Valuta esetén 14 óra helyett délelőtt 10 órára módosul a fenti
határidő.

VI. Elektronikus szolgáltatások díjai*
díjmentes

Internet Banking - Egyszeri regisztrációs díj
Havi díj

díjmentes
6.000.- HUF

Electra light - Egyszeri regisztrációs díj

500.- / hó

Havi díj

6.000.- HUF

Új programpéldány új helyszínre történő telepítése
/Utazási költség elszámolása Budapesten kívül/

megegyezés szerint

* 2014.03.31. követően bankunk nem nyújt elektronikus szolgáltatásokat magánügyfelek részére
VII. Széfek
A szolgáltatás kizárólag a központi fiókunkban vehető igénybe (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.).
magasság

szélesség

mélység

ár (nettó) / hó

ÁFA 25 %/ hó

7,5 cm

23 cm

30 cm

1.440,- HUF

360,- HUF

ár (bruttó) / év
21.600.- HUF

10 cm

23 cm

30 cm

1.800,- HUF

450,- HUF

27.000,- HUF

15 cm

23 cm

30 cm

2.280,- HUF

570,- HUF

34.200,- HUF

30 cm

23 cm

30 cm

2.880,- HUF

720,- HUF

43.200,- HUF

A széfek mérettől függetlenül 30.000 EUR összegig vannak biztosítva.
VIII. Beadási határidők*
Belföldi megbízások (HUF)

Giro:

14.00 óra

Belföldi megbízások Electronic Banking útján

Giro:

15.30 óra

VIBER:

16.00 óra

Belföldi megbízások
Deviza átutalások konverzió nélkül

14.00 óra

Deviza átutalások konverzió nélkül EB útján

15.30 óra

Deviza átutalások konverzióval

14.00 óra

Deviza átutalások konverzióval EB útján

15.30 óra

SEPA kimenő megbízások

16:30 óra

Postai csekk

11.00 óra

* Az aznapi teljesítéshez a fizetési megbízásoknak a megadott határidőn belül be kell érkeznie a Bankba
IX. Egyéb költségek
2.000,- HUF

Fax / Telex / írásbeli igazolások

az igazolt összeg 0,5 %-a

Letéti igazolás

min. 5.000,- HUF max. 50.000,- HUF
5.000,- HUF + esetlegesen idegen
költségek

Bankinformáció
Igazolás devizás átutalásokról

5.000,- HUF

Igazolás GIRO átutalásokról

2.000,- HUF

SWIFT másolat

3.100,- HUF

Levelezési díj hibás megbízás, vagy ügyfélkérés következtében

6.200,- HUF

Faxos nyomtatványok - 25 db / csomag

2.500,- HUF

Fedezetlen utalások függőben tartása (legfeljebb 10 banki munkanap)

6.200,- HUF

Korrekciós díj
Hibás számlaszámmal és/vagy hibás SWIFT-kóddal érkező tételek
könyvelése
Egyéb hibásan benyújtott tételekkönyvelése

2.500,- HUF

2.500,- HUF

Átutalási megbízás visszavonása
belföldi tranzakció esetén

1.000,- HUF

külföldi tranzakció esetén

2.500,- HUF

Adat lekérdezése az ügyfél kérésére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből
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Fizetési műveletek esetén a pénzügyi
tranzakciós illeték jogszabályban
meghatározott mindenkori mértéke,
jelenleg az illeték alapjának 0,3%-a, de
fizetési és nem fizetési műveleteként
legfeljebb 6.000,- HUF. Jelenleg és
további intézkedésig fizetési számláról
történő készpénzfelvétel, illetve a
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
útján történő készpénzkifizetés esetén
bankunk - az ügyfelet egyébként terhelő tranzakciós illetéket nem számítja fel.

Tranzakciós illeték

X. Értékpapír Kondíciók
bankszámlavezetési díj tartalmazza

Számlavezetés
Értékpapír megbízások befogadási határideje

16:00

Magyar állampapírok, vállalati kötvények eladása
Megbízások befogadási határideje (T napos teljesítésre)

Letétkezelési díj -- Dematerializált értékpapírok

díjmentes
T nap 16:00-ig
0,1% napi záróállományok piaci
(2)
értékeire vetítve, negyedévente
felszámítva
min. 1.500,- HUF / megkezdett negyedév

Transzferdíj

1.000,- HUF értékpapír típusonként

Értékpapír transzfer megbízás befogadási határideje
Számlakivonat

T nap 16:00-ig
negyedévente egyszer díjmentes

Rendkívüli számlakivonat

500,- HUF

Befektetési jegyek visszaváltása

díjmentes

XI. Betét kondíciók
HUF látra szóló betétek kamata
EUR látra szóló betétek kamata
USD látra szóló betétek kamata

0,10%
0,00%
0,00%

XII. Hitelkamatok és hitelezéshez kapcsolódó egyéb díjak
Forint folyószámlán túlhúzás esetén érvényes speciális hitelkamat
Euró folyószámlán túlhúzás esetén érvényes speciális hitelkamat
Amerikai dollár folyószámlán túlhúzás esetén érvényes speciális hitelkamat
Svájci frank folyószámlán túlhúzás esetén érvényes speciális hitelkamat
Angol font folyószámlán túlhúzás esetén érvényes speciális hitelkamat
A fentiekben jelzett devizanemektől eltérő devizanemű folyószámlán túlhúzás
esetén érvényes speciális hitelkamat
Folyószámla túlhúzásra vonatkozó kerettúllépési jutalék (éves)
Rendelkezésre tartási jutalék
Késedelmi kamat
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15,25% p.a.
11,25% p.a.
13,25% p.a.
10,00% p.a.
12,75% p.a.
15,25% p.a.
5,00% p.a.
3,00% p.a.
6,00% p.a.

