Hirdetmény
érvényes: 2009.11.09

Budapest Bank Money+ Privát Banki Szolgáltatások
MONEY+ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A Budapest Bank Money+ szolgáltatásait a Budapest Bank Nyrt. ügyfele veheti igénybe, amennyiben
legalább 25 millió Ft megtakarítási és befektetési állománnyal (a továbbiakban: limit) rendelkezik a
Budapest Banknál betétben és/vagy befektetési alapokban és vagy állampapírokban, és a Money+
nyilatkozat aláírásával kéri a Money+ szolgáltatás igénybevételét.
Amennyiben a nyilatkozat aláírásakor az ügyfél megtakarítási és befektetési állománya a limitet nem éri el,
a Bank elfogadja a limit 3 hónapon belüli feltöltését.
A Bank a limitnek való megfelelést a 3. hónap letelte után ellenőrzi és felszólítja az ügyfelet annak
kiegészítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén, pedig megszünteti a Money+ szolgáltatások
nyújtását az ügyfél részére.

MONEY+ SZOLGÁLTATÁSOK
1. SZEMÉLYES BANKI KAPCSOLATTARTÁS
A Money+ szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek személyes banki kapcsolattartásra jogosultak. Szolgáltatási
helyszínt az ügyfél az alábbi fiókok/Money+ egységek közül jogosult választani:
Money+ Központ (1123 Budapest, Alkotás u. 39/C)
Fiók
Belváros
Budagyöngye
Debrecen
Délbuda
Dunaújváros
Emke
Északpest
Gödöllő
Győr
Lipótváros
Miskolc
Nyugati tér
Óbuda (Kolossy tér)
Pécs
Pestszentlőrinc
Rákoskeresztúr
Rákosszentmihály
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Vác
Zalaegerszeg
Kiskőrös

Cím
1061 Budapest, Andrássy út 12.
1026 Budapest, Pázsit u. 2.
4024 Debrecen, Vár u. 6/a
1119 Budapest, Etele út 57.
2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 4/b
1072 Budapest, Rákóczi út 42.
1138 Budapest, Váci út 188.
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 13.
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 36.
1054 Budapest, Báthory u. 1.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 46.
1132 Budapest, Nyugati tér 4-5.
1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
7621 Pécs, Rákóczi u. 60.
1184 Budapest, Üllői út 396.
1173 Budapest, Pesti út 159-163.
1162 Budapest, Rákosi út 128.
6720 Szeged, Klauzál tér 4.
8002 Székesfehérvár, Bástya u. 10.
5000 Szolnok, Hősök tere1.
2600 Vác, Köztársaság u. 10.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 2.
6201 Kiskőrös, Petőfi tér 18.

Az ügyfél személyes banki kapcsolattartója a választott egységen belül kerül kijelölésre.
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2. SZÁMLAVEZETÉS
A Money+ Számlavezetési Csomagot kizárólag a Budapest Bank Money+ lakossági ügyfelei vehetik igénybe
mind lakossági Forint folyószámla, mind Befektetési Kártyaszámla esetén.
A fenti számlavezetési csomag keretében igényelhető szolgáltatások díja, költsége és a jelen
Hirdetményben nem szabályozott egyéb feltételek vonatkozásában a lakossági ügyfelek részére szóló
„Standard lakossági forint bankszámla”, a „Folyószámlához kapcsolódó Budapest Bank Betéti
Bankkártyák” és a „Budapest Befektetési Kártya és kártyaszámla” Hirdetmények rendelkezései az
irányadók az alábbi eltérésekkel.

SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Havi számlavezetési díj ................................................................................................................................................................. díjmentes
Havi csomagdíj (1)
15.000.000 Ft megtakarítás felett........................................................................................................................ 1 300 Ft
10.000.000 Ft – 15.000.000 Ft megtakarításig.............................................................................................. 1 600 Ft
0 Ft – 9.999.999 Ft megtakarításig...................................................................................................................... 1 900 Ft
Minimum egyenleg........................................................................................................................................................................................0 Ft
Minimum nyitóösszeg......................................................................................................................................................................... 1000 Ft

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
Mobilbank Plusz havi díj (2) ......................................................................................................................................................... díjmentes
Elektronikus forint átutalás
bankon kívülre ............................................................................................................................................................ díjmentes
bankon belülre............................................................................................................................................................ díjmentes

ÁTUTALÁSOK
Állandó átutalási megbízás......................................................................................................................................................... díjmentes
Közüzemi megbízás ........................................................................................................................................................................ díjmentes

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK
Főkártya éves díja (3) (4)
Visa Classic (Folyószámlához kapcsolódó bankkártya)........................................................................ díjmentes
MasterCard (Befektetési Kártya) ....................................................................................................................... díjmentes
Óvadék MasterCard (Befektetési Kártya) esetén...........................................................................................................................0 Ft
Minimum nyitó összeg Visa Classic esetén (6)................................................................................................................................0 Ft

KÉSZPÉNZ TRANZAKCIÓK
Készpénzfelvétel ATM-ből (5)
Budapest Bank ATM-ből...................................................................................................................................................... díjmentes
egyéb magyarországi ATM-ből ....................................................................................................................................... díjmentes
külföldi ATM-ből ......................................................................................................................................... havonta 1 db díjmentes
Megjegyzések
1.

2.
3.

A havi csomagdíj minden hónapban a jogosult Budapest Bank által kezelt átlagos megtakarítása
alapján kerül felszámításra. A jogosult Budapest Bank által kezelt átlagos megtakarítása
megegyezik a megelőző hónap nap végi záró állományainak átlagával. Budapest Bank által
kezelt megtakarításnak számít a jogosult folyószámláján, befektetési kártyaszámláján,
megtakarítási számláján elhelyezett látra szóló összeg, a lekötött betéti állomány és a Budapest
Alapkezelő által kezelt befektetési alapokban elhelyezett összeg piaci értéke.
A kedvezmény az adott számlacsomagba tartozó számlához kapcsolódó 1 db Mobilbank
szolgáltatásra érvényes.
A Visa Classic bankkártya Forint folyószámla esetén, a MasterCard bankkártya Befektetési
Kártyaszámla esetén vehető igénybe.
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4.

5.

6.

A Visa Classic bankkártyához, illetve a MasterCard befektetési Kártyához díjmentesen Európán
belül érvényes, külföldi utasbiztosítás igényelhető. A biztosítással kapcsolatos részletes
információkat az AXA C5000A általános és C5200A különös utasbiztosítási feltételek és az
Ügyféltájékoztató tartalmazzák.
Az ATM készpénzfelvét díjából nyújtott kedvezmény az adott hónapot követő hónapban, egy
összegben, utólagosan kerül jóváírásra a bankszámlán. A többi készpénzfelvétel díjazása a
„Folyószámlához kapcsolódó Budapest Bank Betéti Bankkártyák” és a „Budapest Befektetési
Kártya és kártyaszámla” Hirdetmények szerint történik.
Devizabelföldi ügyfelek számára 3 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás vagy jövedelem
átutalást tartalmazó legutolsó bankszámlakivonat nélkül is.

3. MONEY+ DEVIZA BETÉTI KAMATOK
Az alábbi devizakamat hirdetmények kizárólag a Money+ lakossági ügyfeleire vonatkoznak.

Futamidők
Devizanem

Összeghatár

1 hónap

2 hónap

3 hónap

4 hónap 6 hónap

Kamatok

EUR

300 000
200 000
100 000
500

– től
– 299 999-ig
– 199 999-ig
– 99 999-ig

2,5%
1,9%
1,3%
0,6%

2,8%
2,8%
2,5%
2,5%

2,8%
2,1%
1,4%
0,7%

2,8%
2,1%
1,4%
0,7%

3,0%
3,0%
2,7%
2,7%

USD

200 000 – től
100 000 – 199 999-ig
500 – 99 999-ig

2,5%
1,9%
1,3%

2,8%
2,8%
2,5%

2,8%
2,1%
1,4%

2,8%
2,1%
1,4%

3,0%
3,0%
2,7%

Megjegyzés: A magasabb összeghatár felett érvényes magasabb kamat a betét teljes összegére vonatkozik. Az EBKM (a
41/1997. kormányrendelet szerinti Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) megegyezik az éves kamattal.
A feltüntetett kamatok a Hirdetmény hatályba lépésétét követően újonnan kezdeményezett lekötésekre vonatkoznak.
Amennyiben az így elhelyezett betéthez automatikus újralekötési rendelkezés kapcsolódik, az automatikus újralekötés
során a Money+ szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori Hirdetmény kamatai és rendelkezései irányadóak. Az itt nem
jelölt lekötési futamidők kamatai, ill. minden egyéb feltétel megegyezik a standard lakossági lekötött devizabetétekre
vonatkozó, mindenkor hatályos hirdetményben foglaltak szerinti feltételekkel.

4. MONEY+ KIEMELT FORINT BETÉTI KAMATOK
Az alábbi hirdetmények kizárólag a Money+ lakossági ügyfeleire vonatkoznak. Money+ lakossági ügyfelei összesen 10
darab Indexált Prémium betéttel rendelkezhetnek ügyfelenként.

4.1

Money+ Prémium Betét
Futamidő

Devizanem

Összeghatár

4 hónap

6 hónap
Kamat

HUF

100.000

–

7,25%

7%

Az EBKM (a 41/1997. kormányrendelet szerinti Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) megegyezik az éves
kamattal.
A feltüntetett kamatok a Hirdetmény hatályba lépésétét követően újonnan kezdeményezett lekötésekre
vonatkoznak. Amennyiben az így elhelyezett betéthez automatikus újralekötési rendelkezés kapcsolódik, az
automatikus újralekötés során a Money+ szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori Hirdetmény kamatai és
rendelkezései irányadóak. Az itt nem jelölt lekötési futamidők kamatai, ill. minden egyéb feltétel megegyezik
a standard lakossági lekötött forintbetétekre vonatkozó, mindenkor hatályos hirdetményben foglaltak
szerinti feltételekkel.
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4.2

Money+ Csúcs Prémium Betét
Futamidő

Devizanem

Összeghatár

2 hónap
Kamat

HUF

100.000

–

8%

Money+ Csúcs Prémium Betét ’Budapest Metálmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap’,
’Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap’ illetve ’Határtalan Európa
Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap’ vásárlása esetén; a vásárlással egyidejűleg vehető
igénybe. A Money+ Csúcs Prémium Betétben elhelyezett összeg nem haladhatja meg a Budapest Metálmix
Alapba és/vagy Budapest Hozamtár Alapba fektetett összeget. A lekötés legkisebb lehetséges összege
100.000 Ft. A feltüntetett kamatok a Hirdetmény hatályba lépésétét követően újonnan kezdeményezett
lekötésekre vonatkoznak. Amennyiben az így elhelyezett betéthez automatikus újralekötési rendelkezés
kapcsolódik, az automatikus újralekötés során a Money+ szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori
Hirdetmény kamatai és rendelkezései irányadóak. Az itt nem jelölt lekötési futamidők kamatai, ill. minden
egyéb feltétel megegyezik a standard lakossági lekötött forintbetétekre vonatkozó, mindenkor hatályos
hirdetményben foglaltak szerinti feltételekkel.

4.3

Money+ Pénteki Ajánlat Prémium Betét
4.3.1 EUR kamatok
Futamidő
Összeghatár
12 hónap
500 – 9 999

3,00%

10 000 – 99 999

3,25%

100 000 – től

3,50%

4.3.2 USD kamatok
Összeghatár
500 – 9 999
10 000 – 99 999
100 000 – től

Futamidő
12 hónap
3,75%
4,00%
4,25%

A betéti ajánlat érvényességi ideje alatt, Money+ ügyfeleink jogosultak korlátlan számú Money+ Pénteki
Ajánlat Prémium Betét lekötésére, heti rendszerességgel, kizárólag a pénteki munkanapokon.
A bank az ajánlat ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Ajánlatunk visszavonásig érvényes.
A feltüntetett kamatok a Hirdetmény hatályba lépésétét követően újonnan kezdeményezett lekötésekre
vonatkoznak. Amennyiben az így elhelyezett betéthez automatikus újralekötési rendelkezés kapcsolódik, az
automatikus újralekötés során a Money+ szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori Hirdetmény kamatai és
rendelkezései irányadóak. Az itt nem jelölt lekötési futamidők kamatai, ill. minden egyéb feltétel megegyezik
a standard lakossági lekötött betétekre vonatkozó, mindenkor hatályos hirdetményben foglaltak szerinti
feltételekkel.

4.4

Magyar Államkötvény forgalmazás a Money+ Ügyfelei részére

A Budapest Bank Money+ Ügyfelei éven túli lejáratú magyar állampapírra (Magyar Államkötvény) is
adhatnak eladási/vételi megbízást. Az adásvételi megbízásoknak egyenként el kell érniük a minimum 25
millió forintot. Az adásvételi megbízások megadása díjmentes. Ilyen megbízást kizárólag Money+
tanácsadónál lehet megadni. A Jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Befektetési
Szolgáltatások mindenkor érvényes kondíciós listája illetve az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései
alkalmazandók_megfelelően.
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FAMÍLIA PLUSZ FORINT BETÉTSZÁMLA
Érvényes: 2009. október 20-tól
I. KAMATOK
Alap kamat (éves
%)

Alap kamat EBKM
(%)

Ráadás kamat
(éves%)

4,25

4,32

3,00

Összesített
EBKM (%)*
kamat (%)
7,25

7,45

Kamatjóváírási gyakoriság: minden negyedév.
Az összesített kamat a mindenkori alap kamatláb a ráadás kamatláb összeadásával számított kamatláb.
Minden naptári negyedév után a kamat az összesített kamatláb szerinti számított kamattal kerül jóváírásra
az alábbi feltételek betartása esetén:
Az adott naptári negyedévben
o a számla napvégi záróegyenlege egyik napon sem csökkent a minimum elvárt egyenleg
(500.000 Ft) alá,
és
o az ügyfél által kezdeményezett terhelések száma a naptári negyedévben egyet nem haladta
meg.
A tárgy negyedévre vonatkozó kamat jóváírására a tárgy negyedévet követő negyedév 5. munkanapjáig
kerül sor, a tárgy naptári negyedév feltételeinek teljesülésétre vonatkozó ellenőrzést követően.
Amennyiben az adott kamatperiódusban a feltételek nem teljesülnek, a jóváírandó kamat értékét csak az
alap kamatláb határozza meg, a negyedéven belüli napi záróegyenlegek, ill. az ehhez tartotozó napi alap
kamatláb(ak) figyelembe vételével. Ez az (alacsonyabb) kamat kizárólag arra a negyedévre kerül
elszámolásra, amelyben a feltételek betartása nem történt meg, a következő kamatperiódusokban a
feltételek betartása esetén továbbra is az összesített kamat kerül elszámolásra.
II. EGYÉB KONDÍCIÓK
•
•
•

•
•

A Família Plusz Forint Betétszámlát Money+ privát banki szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek
vehetik igénybe.
A Betétszámla nem rendelkezik előre meghatározott lejárattal, felmondásig folyamatosan használható.
A betétszámla megnyitásához nincs előírt minimum egyenleg, de az összesített kamatláb szerinti
kamat jóváírásához a számlanyitás naptári negyedévében is szükséges az I. pontban részletezett
feltételek betartása, a számlanyitás napja és a naptári negyedév utolsó napja közti időszakra
értelmezve.
Lehetséges tranzakciók a betétszámlán:
o pénztári forint be-, illetve kifizetés Budapest Bank fiókban
o átvezetés bankfiókban saját Budapest Bankos forint folyószámlára/folyószámláról
A nulla egyenlegű betétszámlákat a Bank automatikusan megszüntetheti.

III. DÍJAK
•
•
•

Számlavezetés:
Átvezetés Budapest Banknál vezetett saját forintszámlára:
Készpénzfelvétel Budapest Bank pénztárban közvetlenül a betétszámláról:
max 5.000 Ft

díjmentes
díjmentes
0,35% min 250 Ft;

Ha a pénztári készpénz felvétel nem közvetlenül a Família Plusz Forint Betétszámláról, hanem átvezetést
követően az ügyfél folyószámlájáról történik, akkor az adott folyószámlára vonatkozó, mindenkor hatályos
Hirdetmény szerinti pénztári készpénz felvételi díj kerül felszámításra.
* A Kamat és az EBKM Ráadás Kamat feltételeinek teljesítését feltételezve került meghatározásra.
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FAMÍLIA PLUSZ EURÓ BETÉTSZÁMLA
Érvényes: 2009. szeptember 14-től
I. KAMATOK
Alap kamat (éves
%)

Alap kamat EBKM
(%)

Ráadás kamat
(éves%)

0,50

0,50

1,00

Összesített
EBKM (%)*
kamat (%)
1,50

1,51

Kamatjóváírási gyakoriság: minden negyedév.
Az összesített kamat a mindenkori alap kamatláb a ráadás kamatláb összeadásával számított kamatláb.
Minden naptári negyedév után a kamat az összesített kamatláb szerinti számított kamattal kerül jóváírásra
az alábbi feltételek betartása esetén:
Az adott naptári negyedévben
o a számla napvégi záróegyenlege egyik napon sem csökkent a minimum elvárt egyenleg (2.000
EUR) alá,
és
o az ügyfél által kezdeményezett terhelések száma a naptári negyedévben egyet nem haladta
meg.
A tárgy negyedévre vonatkozó kamat jóváírására a tárgy negyedévet követő negyedév 5. munkanapjáig
kerül sor, a tárgy naptári negyedév feltételeinek teljesülésétre vonatkozó ellenőrzést követően.
Amennyiben az adott kamatperiódusban a feltételek nem teljesülnek, a jóváírandó kamat értékét csak az
alap kamatláb határozza meg, a negyedéven belüli napi záróegyenlegek, ill. az ehhez tartotozó napi alap
kamatláb(ak) figyelembe vételével. Ez az (alacsonyabb) kamat kizárólag arra a negyedévre kerül
elszámolásra, amelyben a feltételek betartása nem történt meg, a következő kamatperiódusokban a
feltételek betartása esetén továbbra is az összesített kamat kerül elszámolásra.
II. EGYÉB KONDÍCIÓK
•
•
•

•
•

A Família Plusz Euró Betétszámlát Money+ privát banki szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek
vehetik igénybe. A termék igénybevételének további feltétele, hogy az igénylő Ügyfél, élő lakossági euró
folyószámlával rendelkezzen.
A Betétszámla nem rendelkezik előre meghatározott lejárattal, felmondásig folyamatosan használható.
A betétszámla megnyitásához nincs előírt minimum egyenleg, de az összesített kamatláb szerinti
kamat jóváírásához a számlanyitás naptári negyedévében is szükséges az I. pontban részletezett
feltételek betartása, a számlanyitás napja és a naptári negyedév utolsó napja közti időszakra
értelmezve.
Lehetséges tranzakciók a betétszámlán:
o pénztári forint be-, illetve kifizetés Budapest Bank fiókban
o átvezetés bankfiókban saját Budapest Bankos forint folyószámlára/folyószámláról
A nulla egyenlegű betétszámlákat a Bank automatikusan megszüntetheti.

III. DÍJAK
•
•
•

Számlavezetés:
díjmentes
Átvezetés Budapest Banknál vezetett saját eurószámlára:
díjmentes
Készpénzfelvétel Budapest Bank pénztárban közvetlenül a betétszámláról:
megegyezik a
Budapest Bank mindenkor hatályos lakossági devizaműveleteket tartalmazó Hirdetményében
maghatározott díjakkal.
* A Kamat és az EBKM Ráadás Kamat feltételeinek teljesítését feltételezve került meghatározásra.
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