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Változások:










4, 6, 8, 10, 15, 20 HÓNAPOS „0%”-OS RÉSZLETFORMÁLÓ SZOLGÁLTATÁS MEGHIRDETÉSE ÚJONNAN IGÉNYELT
BUDAPEST CLASSIC HITELKÁRTYÁKHOZ, VALAMINT BÁRMELY, BUDAPEST BANK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT
HITELKÁRTYÁHOZ, A MEDIA MARKT ÁRUHÁZAKBAN, A REKLÁMÚJSÁGBAN VAGY AZ ÁRUHÁZBAN ÍGY
MEGHIRDETETT TERMÉKEKRE 2018.04.18-TÓL 2018.04.30-IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN IGÉNYELT BUDAPEST
CLASSIC HITELKÁRTYÁVAL UGYANEZEN IDŐSZAKBAN VÉGREHAJTOTT ELSŐ VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓHOZ
KAPCSOLÓDÓAN
0 FT-OS ÉVES DÍJ A BUDAPEST CLASSIC HITELKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ELSŐ KÉT ÉVRE, A 2018.04.18-TÓL
2018.04.30-IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN IGÉNYELT BUDAPEST CLASSIC HITELKÁRTYÁVAL UGYANEZEN IDŐSZAKBAN
VÉGREHAJTOTT ELSŐ VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ 15, 20 HÓNAPOS „0%”-OS RÉSZLETFORMÁLÓ
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN
BUDAPEST BANK HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 2017. FEBRUÁR 17.-TŐL – VISSZAVONÁSIG MEGHIRDETETT
HASZNÁLATÖSZTÖNZŐ PROMÓCIÓ VISSZAVONÁSA ÉS KIVEZETÉSE A HIRDETMÉNYBŐL
A VIENNA LIFE BIZTOSÍTÓ ZRT. NÉVVÁLTOZÁSA
TESCO IDŐSZAKOS HASZNÁLATÖSZTÖNZŐ PROMÓCIÓ 2017. 11. 13-TÓL 2018.02.28-IG – KIVEZETÉSE A
HIRDETMÉNYBŐL
HITELKÁRTYA HASZNÁLATÖSZTÖNZŐ AKCIÓ MÓDOSÍTÁSA
TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ „TESCO KÉSZPÉNZHITEL” SZOLGÁLTATÁS – 2018.04.16-TÓL
VISSZAVONÁSIG TARTÓ AKCIÓ MEGHIRDETÉSE
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Hitelkártya általános igénylési feltételek
A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

18 év feletti életkor;

bejelentett magyarországi állandó lakóhely;

MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább havi nettó 50 000 Ft,
MasterCard Standard és Gold (dombornyomott) kártyák esetében legalább havi nettó 60 000 Ft összegű rendszeres jövedelem;
o
Külföldi munkaviszony esetén havi nettó 600 euró összegű rendszeres jövedelem
A forinttól eltérő devizanemben meghatározott jövedelmek figyelembe vétele és a bírálat során lefolytatott kalkuláció a Magyar Nemzeti Bank igénylés napján
érvényes árfolyamán történik;

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

külföldi jövedelem esetén adható maximális hitelkeret összege: 300.000 Ft
1

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

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 alkalmazott: 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 nyugdíjas: 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

külföldi alkalmazotti – magyarországi székhellyel nem rendelkező munkáltatótól érkező – jövedelem esetén:
o
kétnyelvű munkáltatói igazolás a Budapest Bank formanyomtatványán, eredeti formában
o
angol vagy német nyelvű munkaszerződés esetén: eredeti nyelvű munkaszerződés (nincs szükség fordításra)
o
egyéb nyelvű munkaszerződés esetén: eredeti nyelvű munkaszerződés és a munkaszerződés hivatalos fordítása (nem kizárólag az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda által, bármely akkreditált fordítóiroda általi fordítás elfogadható)
o
2 utolsó havi, az igénylő nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat (eredeti vagy számlavezető Bank
által hitelesített másolat

külföldi vállalkozói jövedelem esetén: külföldi adóhatóság által angol vagy német nyelven kiállított jövedelemigazolás és igazolás a közteher megfizetéséről esetén eredeti
nyelvű, egyéb nyelven kiállított jövedelem- és közteher megfizetéséről szóló igazolás esetén az eredeti nyelvű dokumentumok és a dokumentumok hivatalos fordítása (nem
kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által, bármely akkreditált fordítóiroda általi fordítás elfogadható), valamint a 2 utolsó havi fizetési számla kivonata,
melyre a külföldi vállalkozói jövedelem érkezik

külföldi nyugdíj esetén: a nyugdíjról szóló angol vagy német nyelvű határozat esetén eredeti nyelvű, egyéb nyelvű határozat esetén az eredeti nyelvű határozat és a határozat
hivatalos fordítása (nem kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által, bármely akkreditált fordítóiroda általi fordítás elfogadható), valamint 2 utolsó havi fizetési
számlakivonat, melyre a külföldi nyugdíj érkezik
A TÁRSHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

18 év feletti életkor;

bejelentett magyarországi állandó lakóhely.
A TÁRSHITELKÁRTYA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

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
2

3

A Bank saját döntési jogkörében eljárva az igényléshez az itt felsoroltaknál több, esetenként kevesebb dokumentum benyújtását is kérheti.
Amennyiben az Ön fizetése vagy nyugdíja legalább három hónapja a Budapest Banknál vezetett folyószámlájára vagy Befektetési Kártya számlájára érkezik, a hitelkártya igénylésénél
fizetési számlakivonatra nem lesz szüksége.
Felsorolt dokumentumokat mind a Főkártyásnak, mind a Társkártyásnak be kell mutatnia igényléskor.

CHIPPEL ELLÁTOTT HITELKÁRTYA KIBOCSÁTÁS.

A csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti chipes kártyára cserélése csak a Budapest Bank fiókjaiban, eljárási díj ellenében kérhető.

A Bank a lejárati idő előtt, automatikusan és külön eljárási díj nélkül chipesre cseréli mind a Fő-, mind a Társkártyá(ka)t,
o
ha az Ügyfél az olyan, csak mágnescsíkkal ellátott Főkártyához, amelyen a Hirdetmény szerint már chippel ellátva kerül kibocsátásra, új Társkártyát igényel,
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o
o

ha akár a Főkártya, akár a Társkártya megújítása válik időszerűvé, és a megújítás során már chipes kártya kerül kibocsátásra, a többi, még le nem járó Fő-, illetve
Társkártya is automatikusan chipesre cserélődik,
PIN-kód újragyártás kérése esetén.

PAYPASS TECHNOLÓGIÁVAL ELLÁTOTT HITELKÁRTYA KIBOCSÁTÁS

A csak chippel és mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti PayPass kártyára cserélése csak a Budapest Bank fiókjaiban és a Telebankon keresztül, külön eljárási díj
ellenében kérhető.

A PayPass technológiával elátott kártyákra speciális – a mágnescsíkos és chipes kártyákhoz képest eltérő – kártyahasználati szabályok vonatkoznak, melyek megtekinthetőek a
LAKOSSÁGi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT
FOLYÓSZÁMLAHITELRE 13.8 fejezetében
HITELKERET TÚLLÉPÉS

2015. év szeptember hó 1. napjától 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.
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.

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/) található háztartási költségvetés-számító program,
hitelkalkulátor, illetve az ugyancsak itt elérhető termék-összehasonlító táblázatok.
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Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Fióki hitelkártyák
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4273-8 5256-4273-9; 5256-4274-1
2016.06.23-tól megkötött szerződés esetében érvényes díjak, kamatok, és egyéb
feltételek
Főkártya éves díja1, 15, 16
5.100 Ft/0 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől
100 000 – 1 000 000 Ft
függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0Ft
6
Havi vásárlási kamat
2,85%
1
THM
39,88%
FŐKÁRTYA DÍJAI
Hitelkártya típusa ...............................MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* .................................................................................................. 2/4 év
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ...........................................................a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
TÁRSKÁRTYA DÍJA
2
Társkártya éves díja .................................................................................................. 990 Ft
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Kártya típusa .................................... MasterCard Standard külföldi és belföldi használatra
Vásárlás3 .............................................................................................................. díjmentes
Óvadék ........................................................................................................................ nincs
Előtörlesztés ........................................................................................................ díjmentes
Postai csekkes befizetés .......................................................................................... 162Ft17
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára9 ............................................................3 295Ft17
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ......................................................................324 Ft17
Befizetés átutalással8 .......................................................................................... díjmentes
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán10 ...............................3%, de minimum 620 Ft

10

Készpénzfelvétel külföldön ....................................................... 3%, de minimum 1 030 Ft
Kamatmentes időszak 4 ...................................... akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén
5
Minimum fizetendő összeg ....................... hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
7
Havi készpénzfelvételi kamat .................................................................................... 2,95%
11
Csoportos beszedési megbízás ........................................................................... díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben12 .......... 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ................................................................. 270 Ft
12
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben ............................................................. .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben ............... 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben14................................................................... .170 Ft
13
17
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára ......................................................... 426Ft
13
17
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta ......................................................... 212 Ft
Mobiltelefon-kártya feltöltése ............................................................................. díjmentes
Elveszett, ellopott (virtuális) kártya pótlása, csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő
előtti chipes illetve Paypass kártyára cserélése ....................................................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása ................................................................................................. 500 Ft
2018. június 30-iga hiteltúllépés díja ............................................................................. 0 Ft
2018. július 1-tőla hiteltúllépés díja ........................................................................ 1500 Ft
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ................................................................................ 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................ 10 db
Napi vásárlási limit .............................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ............................................................................................... 10 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 havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési határidő a következő hónap 15. napja.
1
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Az éves kártyadíj mértéke 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 a hitelkeret
benyílásától (azaz a hitelkártyához tartozó hitelkeret megnyílásától) számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. A hitelkeretkihasználtság 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. 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.
A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45 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 napos
periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
2016.06.23-tól megkötött szerződések esetén az éves vásárlási hitelkamat: 34,16%
Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%
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.
A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. 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.
Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
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.
A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
A jelen hirdetményben meghatározott időpontban és értékesítési pontokon Instant GO! kártyaként igényelt kártyák, illetve végleges kártyák, éves kártyadíj terhelési módszere:
Az éves kártyadíj mértéke 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 70%-os kihasználtság vizsgálat minden esetben a vizsgálat napján rendelkezésre álló hitelkeretre vetítve kerül megállapításra. Amennyiben a vizsgálat időpontjáig az ügyfél nem
aktiválta az Instant GO! kártya után rendelkezésre bocsátott végleges GO! kártyát, akkor a Kiegészítő Megállapodásban szereplő csökkentett hitelkerethez (Instant GO! kártya
hitelkerete), ellenkező esetben a szerződésben szereplő (GO! kártya) hitelkerethez mérten történik a vizsgálat.
Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számlacsomagokhoz, 2016. november 14-től visszavonásig, Jóljáró Csomag keretében igényelt Go! kártya esetében az éves kártyadíj 0 Ft,
mindaddig, amíg a Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszüntetésre nem kerül. A Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszűnését követően az éves kártyadíj
mértéke 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 a Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX
és DE2) számla megszűnésének hónapjának 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.
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2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Bővített Mobilbank Info havonta
13
13
Főkártyára 436 Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 217 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.

INSTANT GO! KÁRTYA
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4273-8
Instant GO! Kártya 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 GO! Kártya főkártyaként kizárólag 2016. március 29. és 2016. április 9. között, a lentebb megjelölt Budapest Bank fiókokban érhető el:

MAMMUT 1 plázában található Budapest Bank fiók (1024 Budapest II. kerület, Lövőház u. 2-6.)

MOM plázában található Budapest Bank fiók (1123 Budapest XII. kerület, MOM, Alkotás utca 53.)

Árkád plázában taláhható Budapest Bank fiók (1106 Budapest X. kerület, Kerepesi út 61.)

Campona plázában található Budapest Bank fiók (1222 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 37-43.)
Az Instant GO! kártya igénylési feltételei megegyeznek a mindenkor hatályos hitelkártya hirdetményben foglalt igénylési feltételekkel. Instant GO! Kártya mellé Társkártya nem igényelhető.
A GO! kártyától eltérő kondíciók és feltételek:
Az Instant GO! kártya érvényessége* ................................................................................................................................................................................................................................... 9 hónap
Az Instant GO! kártya követő végleges GO! kártya érvényessége** ........................................................................................................................................................................................... 2 év
Készpénzfelvétel maximális összege ............................................................................................................................................................................. a rendelkezésre bocsátott hitelkeret 60%-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 GO! kártya 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 GO! Vásárlókártyát. Az Instant GO! kártya internetes vásárlásra nem
használható.
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INSTANT GO! KÁRTYA
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4274-1
Instant GO! Kártya 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 GO! Kártya főkártyaként, kizárólag 2016. augusztus 4-től 2017. február 28-ig, a lentebb megjelölt Budapest Bank fiókokban érhető el:

Bosnyák téri Budapest Bank fiók (1149 Budapest, Nagy Lajos király u. 146.)

Pesterzsébeti Budapest Bank fiók (1203 Budapest, Török Flóris u. 70.)

Pécsi Budapest Bank fiók (7621 Pécs, Rákóczi út 60.)

Salgótarjáni Budapest Bank fiók (3100 Salgótarján, Losonci út 2.)

Szigetszentmiklósi Budapest Bank fiók (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1.)

Veszprémi Budapest Bank fiók (8200 Veszprém, Budapest u. 7.)
2016. október 12-től 2017. május 31-ig a következő fiókokban is igényelhető Instant GO! kártya:

Nyugati téri Bank fiók (1131 Budapest, Nyugati tér 4-5.)

EMKE Bank fiók (1078 Budapest, Rákóczi út 42.)

Délbudai Bank fiók (1119 Budapest, Etele út 57.)

Pestszentlőrinci Bank fiók (1184 Budapest, Üllői út 396.)

Szolnoki Bank fiók (5000 Szolnok, Hősök tere 1.) k

Monori Bank fiók (2200 Monor, Kossuth L. u. 73.)

Ráckevei Bank fiók (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 47.)

Hatvani Bank fiók (3000 Hatvan, Kossuth tér 23.)

Rákoskeresztúri Bank fiók (1173 Budapest, Pesti út 159-163.)
Fogarasi úti Bank fiók (1148 Budapest, Fogarasi út 13.)
2016. november 25-től 2017. június 30-ig a következő fiókban is igényelhető Instant GO! kártya:

Belvárosi fiók (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5.)
Az Instant GO! kártya igénylési feltételei megegyeznek a mindenkor hatályos hitelkártya hirdetményben foglalt igénylési feltételekkel. Instant GO! Kártya mellé Társkártya nem igényelhető.
A GO! kártyától eltérő kondíciók és feltételek:
Az Instant GO! kártya érvényessége* ................................................................................................................................................................................................................................... 9 hónap
Az Instant GO! kártya követő végleges GO! kártya érvényessége** ........................................................................................................................................................................................... 2 év
Készpénzfelvétel maximális összege ............................................................................................................................................................................. a rendelkezésre bocsátott hitelkeret 60%-a
Az Instant Go! főkártya éves díja***,**** …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.100 Ft/0 Ft
*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.
*** Az éves kártyadíj mértéke 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.
**** Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számlacsomagokhoz, 2016. november 14-től visszavonásig, Jóljáró Csomag keretében igényelt Instant Go! kártya esetében az éves kártyadíj 0 Ft,
mindaddig, amíg a Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszüntetésre nem kerül. A Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszűnését követően az éves kártyadíj mértéke
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 a Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla
megszűnésének hónapjának 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 végleges GO! kártya 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 GO! Vásárlókártyát. Az Instant GO! kártya internetes vásárlásra nem
használható.

Azonosító: H-164/2018

Közzétételt követően publikus!

80/8

Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Budapest Bank Arany Hitelkártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:5256-4280-1
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
1
Főkártya éves díja
14 000 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől
500 000 – 3 000 000 Ft
függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
200 Ft
6
Havi vásárlási kamat
2,36%
THM6
39,88%
FŐKÁRTYA DÍJAI
Kártya típusa ............................ MasterCard Gold - külföldi és belföldi használatú hitelkártya
Kártya érvényessége* .................................................................................................. 2/4 év
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ...........................................................a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
TÁRSKÁRTYA DÍJA
2
Társkártya éves díja .................................................................................................. 7.490 Ft
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Vásárlás3 ..................................................................................................................díjmentes
Óvadék ........................................................................................................................... nincs
Előtörlesztés ............................................................................................................díjmentes
Kamatmentes időszak4 .......................................... akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Minimum fizetendő összeg5 ........................... hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Havi készpénzfelvételi kamat7 ........................................................................................ 2,95%
Postai csekkes befizetés ............................................................................................. 162 Ft16
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára9 .............................................................. 3.295 Ft16
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ......................................................................... 324 Ft16
Befizetés átutalással8 ..............................................................................................díjmentes
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán10 .................................. 3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön10 .......................................................... 3%, de minimum 1.030 Ft
Csoportos beszedési megbízás11 ..............................................................................díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben12 ............. 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ..................................................................... 270 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben 12 ............................................................... .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben .................. 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben15 ..................................................................... .170 Ft
Mobilbank Info havonta telefonszámonként13 ........................................................... 426 Ft16
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 13,14 ......................................................... 426Ft16
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 13,14, ......................................................... 212 Ft16
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................díjmentes
Elveszett, ellopott (virtuális)kártya pótlása, csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő
előtti chipes vagy Paypass kártyára cserélése ............................................................ 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása ...................................................................................................... 500 Ft
2018. június 30-ig a hiteltúllépés díja ................................................................................ 0 Ft
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja .......................................................................... 1.500 Ft
Sürgősségi kártyapótlás......................................................................... felmerült futárköltség
Sürgősségi készpénzfelvétel ...................................................................................... 20.000 Ft
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ................................................................................ 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ............................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit ............................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ............................................................................................... 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje: a
banki rendszerek adatkarbantartási 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 havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési határidő a következő
hónap 15. napja.
1
A Főkártya első éves kártyadíja a kártyakibocsátás hónapjában terhelődik, majd a
szerződéskötés dátumától számított 12 havonta, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától
vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása megtörtént-e. Az éves kártyadíj Fő- és
Társhitelkártya esetében is a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat
generál, függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi
tranzakció.
2
A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
3
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard 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.
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4
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45
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 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel,
illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
5
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
6
2016.06.23-tól megkötött szerződés esetén az érvényes éves vásárlási kamat: 28,29%
Az itt közétett THM 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.
7
Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
8
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.
9
A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
10 A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. 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.
11 Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
12 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
13 A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a
Mobilbank Info Társhitelkártyához 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. 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.
14 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.
15 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
16 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára9 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Mobilbank Info havonta
telefonszámonként13 436 Ft, Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára13 436 Ft,
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta13 217 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.
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya
hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza.
BUDAPEST BANK PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN NYÚJTOTT, KEDVEZMÉNY:
A kedvezmények érvényesek

2014.03.28-tól visszavonásig a Budapest Banknál Prémium számlacsomaggal
(PR1/PR2), Money Plusz számlacsomaggal (MOP), Money Fix számlacsomaggal
(MFX/MF2) vagy Dolgozói Menedzser számlacsomaggal (DM1/DM2) vagy Dolgozói
Prémium számlacsomaggal (DP1/DP2) rendelkező, vagy Prémium Plusz
számlacsomaggal (PP1/PP2), Money Max számlacsomaggal (MMX), Dolgozói Prémium
Max számlacsomaggal (DPM), Money Extra számlacsomaggal (MEX) rendelkező vagy
nyitó lakossági ügyfelek részére új Budapest Bank Arany Hitelkártya esetén
Főkártya első éves díja .................................................................................................. 0 Ft
2016.06.23.-tól megkötött szerződések esetén THM: ........................................... 39,88%
A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj
mutatót (THM) eredményez.
KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK, KIKÖTÉSEK- Budapest Arany Hitelkártya DJP és DPP (Dolgozói
Juttatások Program szerinti) árazás
A DJP és DPP árazása megegyezik a kártyák normál hirdetmény szerinti árazásával. Normál
Hirdetménytől eltérő feltételek:
Mobilbank Info és Bővített Mobilbank Info havonta telefonszámonként a szerződés
időtartama alatt 0 Ft.

Közzétételt követően publikus!
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Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Nem fiókban értékesített GO! Kártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyeknek az első kilenc számjegye a következő: 5256-4273-8, 52564273-9,
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb
feltételek
6,16
Főkártya éves díja
5.100 Ft/0 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati
100 000 – 1 000 000 Ft
döntésétől függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0 Ft
5
Havi vásárlási kamat
2,85%
6
THM
39,88%
FŐKÁRTYA DÍJAI
Hitelkártya típusa ...............................MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* .................................................................................................. 2/4 év
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ...........................................................a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
TÁRSKÁRTYA DÍJA
1
Társkártya éves díja ..................................................................................................... 990 Ft
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Vásárlás2 ..................................................................................................................díjmentes
Óvadék ........................................................................................................................... nincs
Előtörlesztés ............................................................................................................díjmentes
Kamatmentes időszak 3 .......................................... akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Minimum fizetendő összeg4 .......................... hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Havi készpénzfelvételi kamat7 ........................................................................................ 2,95%
Postai csekkes befizetés ............................................................................................. 162 Ft17
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára9 ............................................................... 3.295 Ft17
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ........................................................................ 324 Ft17
Befizetés átutalással8 ..............................................................................................díjmentes
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán10 .................................. 3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön10 ........................................................... 3%, de minimum 1.030 Ft
Csoportos beszedési megbízás11 ..............................................................................díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 12 ............ 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton .................................................................... 270 Ft
12
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben ............................................................... .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben .................. 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben15 .................................................................. .170 Ft17
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 13,14 ........................................................ 426 Ft17
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 13,14, ......................................................... 212 Ft17
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti chipes
illetve PayPass kártyára cserélése .............................................................................. 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása .................................................................................................... 500 Ft
2018. június 30-ig-ig a hiteltúllépés díja ........................................................................... 0 Ft
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja .......................................................................... 1.500 Ft
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ....................................................................................200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit .................................................................................................200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) .................................................................................................. 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje:
a banki rendszerek adatkarbantartási 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 havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési határidő a következő
hónap 15. napja.
1
A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
2
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
3
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45
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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 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken.
Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított
hitelkamat terheli.
4
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
5
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat: 34,16%
6
Az alkalmazott éves díj terhelési módszere: Az éves kártyadíj mértéke 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 a hitelkeret benyílásától (azaz a hitelkártyához
tartozó hitelkeret megnyílásától) 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.
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 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.
7
Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
8
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.
9
A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
10 A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. 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.
11 Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
12 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
13 A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a
Mobilbank Info Társhitelkártyához 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.
14 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.
15 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
16
A 2016.09.15. után igényelt nem fiókban értékesített GO! kártyák esetén a hitelkártya
első éves kártyadíja 0 Ft. A kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén
végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” esetén az első évben a Bank nem alkalmaz
vizsgálatot az éves díjterhelésére. Második évtől az alábbiak érvényesülnek: 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.
Cég neve, székhely:
Motorcenter 2005 Kft. 2030 Érd, Páva utca 28.
AN-CSA Üzletház Kereskedelmi Kft. 8500 Pápa Ady
Endre sétány 4/A
17 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára9 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Bővített Mobilbank Info
havonta Főkártyára13 436 Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta13 217 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.
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Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Euronics Hitelkártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyeknek az első kilenc számjegye a következő:5256-4276-1
2009. augusztus 03-tól az Euronics Hitelkártya (dombornyomott) főkártyaként és
társkártyaként kizárólag az Euronics áruházaiban igényelhető.
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
2
Főkártya éves díja
5.100 Ft/0 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől
100 000 – 1 000 000 Ft
függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0 Ft
6
Havi vásárlási kamat
2,87%
2
THM
39,89%
FŐKÁRTYA DÍJAI
Kártya típusa ......................................MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* ...................................................................................................... 2 év
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ...........................................................a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
TÁRSKÁRTYA DÍJA
Társkártya éves díja1 .................................................................................................. 990 Ft
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Kártya típusa .................................... MasterCard Standard külföldi és belföldi használatra
Hitelbírálati díj.............................................................................................................. nincs
Kamatmentes időszak3 ........................................ akár 53 nap , vásárlási tranzakciók esetén
Készpénzfelvétel maximális összege ....................................................... a hitelkeret 60%-a
Vásárlás4 .............................................................................................................. díjmentes
Minimum fizetendő összeg5 ........................ hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Óvadék ........................................................................................................................ nincs
Előtörlesztés ........................................................................................................ díjmentes
Havi készpénzfelvételi kamat7 .................................................................................... 2,95%
Postai csekkes befizetés ..........................................................................................162 Ft17
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára10 ..........................................................3.295 Ft17
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ......................................................................324 Ft17
Befizetés átutalással8 ........................................................................................... díjmentes
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán11 ...............................3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön 11 ....................................................... 3%, de minimum 1 030 Ft
Csoportos beszedési megbízás12 .......................................................................... díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 13 ......... 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ................................................................. 270 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben 13 ............................................................. .100 Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 14.15l .....................................................426 Ft17
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 14.15 .......................................................212 Ft17
Mobiltelefon-kártya feltöltése ............................................................................ díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti
chipes illetve PayPass kártyára cserélése ................................................................ 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása .................................................................................................. 500 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben ............... 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben16 ................................................................. .170 Ft
2018. június 30-ig a hiteltúllépés díja ............................................................................ 0 Ft
2018. július 1- tőla hiteltúllépés díja ..................................................................... ..1.500 Ft
HATÁLYOS KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ................................................................................ 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ............................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit ............................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ............................................................................................... 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje:
a banki rendszerek adatkarbantartási 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 kártyabirtokos, továbbá mobiltelefonján
keresztül is megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket.
FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A dombornyomott Euronics Hitelkártya esetében a fizetési határidő a kivonat készítését
követő hónap 23-a.
1 A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
2
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
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Közzétételt követően publikus!

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.
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 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.
3 A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. Az 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.,
amennyiben az elszámolási hónap 30 nap hosszú. Ettől kezdve az 53 napos periódus
minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés
során a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
4 Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
5 Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
6 2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat: 34,41%
7 Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
8 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.
10 A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
11 A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. 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.
12 Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
13 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
14 A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a
Mobilbank Info Társhitelkártyához 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.
15 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.
16 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
17 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára10 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Bővített Mobilbank Info
havonta Főkártyára14,15 436 Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 14,15 217 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.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya
hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza.
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Telenor MyCard hitelkártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyeknek az első kilenc számjegye a következő: 5256-4285-0
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Főkártya éves díja
díjmentes
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati
100 000 – 1 000 000 Ft
döntésétől függően)
1
Számlavezetés havonta Főkártyára
550 Ft/0 Ft
5
Havi vásárlási kamat
2,87%
1
THM
39,89%
Hitelkártya típusa
MasterCard Standard
Kártya érvényessége *
2/4 év
Kamatmentes időszak
akár 53 nap2, vásárlási tranzakció esetén
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
A Telenor MyCard PayPass technológiával kerül kibocsátásra, amellyel kapcsolatban további
információkat talál a hitelkártya általános igénylési feltételek között.
TÁRSKÁRTYA DÍJA
12
Társkártya éves díja .................................................................................................... 990 Ft
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Kártya típusa ...................................... MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Hitelbírálati díj.................................................................................................................. nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ........................................................... a hitelkeret 50%-a
Vásárlás2 .................................................................................................................. díjmentes
Minimum fizetendő összeg4 ........................... hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Óvadék ............................................................................................................................ nincs
Előtörlesztés ............................................................................................................ díjmentes
Havi készpénzfelvételi kamat ......................................................................................... 2,95%
Postai csekkes befizetés ........................................................................................... …162 Ft14
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára7 ...............................................................3.295 Ft14
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ..........................................................................324 Ft14
Befizetés átutalással6 .............................................................................................. díjmentes
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán8 ....................................3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön 8 ............................................................ 3%, de minimum 1 030 Ft
Csoportos beszedési megbízás9 ................................................................................ díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 10 ............. 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ..................................................................... 270 Ft
10
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben ................................................................ .100 Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 11 ........................................................ díjmentes
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 11 ..........................................................díjmentes
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................ díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, a kártya lejárati idő előtti cseréje .......................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása ...................................................................................................... 500 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben .................. 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben13 .................................................................... .170 Ft
2018. június 30-ig a hiteltúllépés díja ................................................................................ 0 Ft
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja ........................................................................... 1.500 Ft
HATÁLYOS KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit .................................................................................... 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit ................................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ................................................................................................... 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje: a
banki rendszerek adatkarbantartási 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 tranzakciós limitek alapbeállítások, melyektől az ügyfél egyéni beállításai eltérhetnek. A
kártyatranzakciós limiteket a Budapest Telebankon keresztül vagy bankfiókjainkban
bármikor módosíthatja a kártyabirtokos, továbbá mobiltelefonján keresztül is
megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket.
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. A dombornyomott Telenor Mycard
esetében a fizetési határidő a kivonat készítését követő hónap 23-a.
1
Az alkalmazott havi számlavezetési díj terhelési módszere: A havi
számlavezetési díj mértéke 550 Ft vagy 0 Ft. A havi számlavezetési díj 0 Ft, amennyiben a
hitelkeret kihasználtság 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 0 Ft a havidíj, míg azt követően csak akkor 0 a számlavezetési díj, amennyiben a
hitelkeret kihasználtsága eléri a 70 %-ot a vizsgálat időpontjában. Abban az esetben
azonban, ha a kihasználtság nem éri el a hitelkeret 70%-át, a hatályos hirdetmény szerinti
számlavezetési díj (550 Ft) kerül havonta beterhelésre a hitelkeret kihasználtság-vizsgálat
időpontját követő hónap végétől kezdődően, 12 hónapon keresztül. A
hitelkeretkihasználtság 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. A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a
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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.
2 A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes tartozását
(beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. Az 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, amennyiben az elszámolási
hónap 30 nap hosszú. Ettől kezdve az 53 napos periódus minden egyes további napon 1
nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések
napjától számított hitelkamat terheli.
3 Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
4 Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
5 2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat: 34,41%
6 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.
7 A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
8
A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. 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.
9
Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
10 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
11 A Telenornál a MyWallet-en keresztül elérhető Budapest Mobil Alkalmazás csak
Bővített Mobilbank szolgáltatással együtt működik.
12 A Telenor MyCard hitelkártya mellé igényelhető társhitelkártya értékesítése 2016.04.
15-tól visszavonásig szünetel. A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
13 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
14 2018.04.01-től a postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára7 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 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.
A Bank ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az Üzletszabályzat 2.6.13. pontjában biztosított
egyoldalú szerződésmódosítási jogával élve, a Bank a hatályban lévő Telenor MyCard
hitelkártyára 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 2017.05.24. után igényelt kártyákra vonatkozik.
TELENOR MYCARD DJP (DOLGOZÓI JUTTATÁSOK PROGRAM) ÁRAZÁS 2014.12.16-TÓL
KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ESETÉN
Dolgozói Juttatások Programban részvevő a Budapest Bank Dolgozói Juttatások Programban
stratégiai partnerének minősülő társas vállalkozások munkavállalói részére, amennyiben a
cég az Együttműködési megállapodásában Hitelkártyára kötött megállapodást. A társas
vállalkozásnak, az előzőeken túl, az alábbi feltételek legalább egyikének is meg kell felelnie:
• a gazdasági társaság és kapcsolt vállalkozása(i) együttesen minimum 1.000 főt
foglalkoztatnak;
• közös terméke van a Bankkal;
• a szerződéskötést megelőző lezárt évi árbevétele meghaladja a 25 milliárd forintot;
• országos hálózattal rendelkezik (minimum 10 telephely, mely megjelenik a
cégdokumentumokban).
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/).

Közzétételt követően publikus!
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
A DJP árazása megegyezik a kártyák normál hirdetmény szerinti árazásával, kivéve a
következőkben meghatározott eltérő feltételeket:
Havi számlavezetési díj a Hitelkártya szerződés időtartama alatt ..................................... 0 Ft
1
THM . ...........................................................................................................................39,89%
A kedvezmények csak új hitelkártya-igénylés esetén érvényesek. Új hitelkártya-igénylésnek
azok az igénylések minősülnek, amelyek esetében az igénylést benyújtó ügyfél az igénylés
benyújtását megelőző két hónapban nem rendelkezett Telenor Mycard Hitelkártyával
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat: 34,41%
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Azonosító: H-164/2018

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 Telenor Mycard ügyfeleknek
A kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
Együttműködő partnerünk:
Cég neve: Telenor Magyarország Zrt.
Székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Közzétételt követően publikus!
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

MobilPass virtuális hitelkártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4285-0
A MobilPass virtuális hitelkártya szolgáltatás 2016.10.20-tól 2016.12.07-ig a Budapest Bank által kiválasztott ügyfelek számára érhető el. 2016.12.08-tól a Telenor honlapon megadott
boltokban igényelhető a szolgáltatás.
A MobilPass virtuális hitelkártya olyan, titkosított kártyaadat formájában rendelkezésre bocsátott speciális érintéses funkcióval rendelkező hitelkártya, amit a Bank a Kártyabirtokos által
megadott Telenor mobiltelefonszámhoz rendelt SIM kártyájára telepít. A Mobilpass hitelkártya kizárólag érintőkártyás tranzakciók kezdeményezésére alkalmas, a SIM kártyát tartalmazó
telefonkészülék (NFC) jellel ellátott POS terminálhoz érintésével.
A MobilPass hitelkártyát kizárólag Telenor MyCard Hitelkártya (főkártya) igényléssel együtt, vagy már meglévő Telenor MyCard Hitelkártya (főkártya) mellé lehet igényelni a kijelölt Telenor
boltokban. A boltlista a http://telenor.hu oldalon található meg. Az új MyCard hitelkártya igényléssel együtt leadott MobilPass hitelkártya abban az esetben kerül jóváhagyásra és kibocsátásra,
hogy ha a hitelkártya igénylést jóváhagyták. A Bank a MobilPass hitelkártyát csak a Telenor alábbi honlapján közzétett feltételeknek és tulajdonságoknak megfelelő mobiltelefon SIM kártyájára
tudja telepíteni: https://www.telenor.hu/wallet/nfc . Mindezeken felül használathoz szükséges a Telenor megfelelő szolgáltatásának igénylése, erről a kijelölt Telenor boltokban érdeklődhet.
A MobilPass hitelkártya kizárólag Telenor ügyfelek számára érhető el, és használatához szükséges a Telenor Wallet alkalmazás letöltése is.
A MobilPass hitelkártya Telenor MyCard hitelkártyától eltérő kondíciói és feltételek:
A Mobilpass hitelkártya érvényessége ........................................................................................................................................................................................................................................ 2 év
Éves díj* ......................................................................................................................................................................................................................................................................................0 Ft
MobilPass virtuális hitelkártya kibocsátási díja** .....................................................................................................................................................................................................................990 Ft
Elveszett, ellopott kártya pótlása, a kártya lejárati idő előtti cseréje ....................................................................................................................................................................................1.500 Ft
*Az éves díj 2016.10.18-tól visszavonásig 0 Ft.
**A kibocsátási díjat a bank minden egyes Mobilpass hitelkártya kibocsátásakor terheli, a kibocsátást követő 1 hónapon belül (ez érvényes új kártya telepítés, újragyártás, valamint megújítás
esetén is).

Azonosító: H-164/2018
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

upc partnerkártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4274-5
A upc partnerkártya főkártyaként a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. ügyfelei
(továbbiakban UPC), illetve a fogyasztási címen lakók által igényelhető, továbbá minden
olyan fogyasztó számára, aki írásban jelezte, hogy a upc ügyfele kíván lenni. A upc
partnerkártya társkártyaként bárki számára igényelhető, aki megfelel a Budapest Bank
társkártya igénylési feltételeinek. A upc partnerkártya Budapest Bank fiókban történő
főkártya igényléséhez szükséges az igénylő lakcímév re szóló, 90 napnál nem régebbi UPC
számla vagy új fogyasztó (aki még nem rendelkezik számlával) esetén a fogyasztó és UPC
által aláírt 90 napnál nem régebbi szolgáltatási szerződés bemutatása.
FŐKÁRTYA DÍJAI
Kártya típusa ......................................MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* ...................................................................................................... 2 év
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ...........................................................a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Főkártya éves díja1
1 320 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől
250 000 – 1 000 000 Ft
függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0 Ft
6
Havi vásárlási kamat
2,79%
THM6
39,46%
TÁRSKÁRTYA DÍJA
Társkártya éves díja2 ..................................................................................................... 990 Ft
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Vásárlás3 ..................................................................................................................díjmentes
Óvadék ........................................................................................................................... nincs
Előtörlesztés ............................................................................................................díjmentes
Kamatmentes időszak4 ........................................... akár 53 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Minimum fizetendő összeg5 ........................... hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Havi készpénzfelvételi kamat7 ........................................................................................ 2,95%
Postai csekkes befizetés ............................................................................................. 162 Ft16
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára9 .............................................................. 3.295 Ft16
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ......................................................................... 324 Ft16
Befizetés átutalással8 ..............................................................................................díjmentes
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán10................................... 3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön10 .......................................................... 3%, de minimum 1.030 Ft
Csoportos beszedési megbízás11 ..............................................................................díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 12 ........... 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton .................................................................... 270 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben 12 ................................................................ .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben .................. 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben15 ..................................................................... .170 Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 13,14 ......................................................... 426 Ft16
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 13,14 .......................................................... 212 Ft16
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................díjmentes
Elveszett, ellopott (virutális) kártya pótlása, csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő
előtti chipes kártyára cserélése ................................................................................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása .................................................................................................... 500 Ft
2018. június 30-ig a hiteltúllépés díja ............................................................................... 0 Ft
2018. júlisu 1-től a hiteltúllépés díja .......................................................................... 1.500 Ft
HATÁLYOS KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ....................................................................................200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit .................................................................................................200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) .................................................................................................. 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje:
a banki rendszerek adatkarbantartási 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.

3
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
4
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. Az 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,
amennyiben az elszámolási hónap 30 nap hosszú. Ettől kezdve az 53 napos periódus
minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során
a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
5
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
6
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat: 33,45%
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 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.
7
Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
8
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.
9
A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
10 A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. 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.
11 Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
12 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
13 A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a
Mobilbank Info Társhitelkártyához 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.
14 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.
15 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
16 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára9 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Bővített Mobilbank Info
havonta Főkártyára13,14 436 Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 13,14 217 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.

A hatályos tranzakciós limitek alapbeállítások, melyektől az ügyfél egyéni beállításai
eltérhetnek. A kártyatranzakciós limiteket a Budapest Telebankon keresztül vagy
bankfiókjainkban bármikor módosíthatja, továbbá mobiltelefonján keresztül is
megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket.
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. A fizetési határidő a kivonat
készítését követő hónap 23-a.
1
A Főkártya első éves kártyadíja egy összegben, az első kártyahasználat után
terhelődik, függetlenül attól, hogy az első tranzakciót a Fő- vagy a társkártyával hajtották-e
végre, majd ezt követően 12 havonta, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától. Az éves
kártyadíj Fő- és Társhitelkártya esetében is a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi
számlavezetési díjat generál, függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e vásárlási
vagy készpénzfelvételi tranzakció.
2
A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.

Azonosító: H-164/2018
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Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

ING Nívó Plusz Hitelkártya

Érvényes azokra a kártyákra, amelyeknek az első kilenc számjegye a következő: 5256-4270-7

2017. február 17-től a
ING Nívó Plusz Hitelkártya értékesítése megszüntetésre kerül
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Főkártya éves díja2
1 120 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret
250 000 – 1 000 000 Ft
(hitelbírálati döntésétől függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0 Ft
6
Havi vásárlási kamat
2,78%
1
THM
39,51%
FŐKÁRTYA DÍJAI
Kártya típusa ......................................MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* .................................................................................................. 2/4 év
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ...........................................................a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
EGYÉB DÍJAK
Vásárlás3 .............................................................................................................. díjmentes
Óvadék ........................................................................................................................ nincs
Előtörlesztés ........................................................................................................ díjmentes
Kamatmentes időszak4 ....................................... akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Minimum fizetendő összeg5 ....................... hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Havi készpénzfelvételi kamat7 .................................................................................... 2,95%
Postai csekkes befizetés ..........................................................................................162 Ft16
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ......................................................................324 Ft16
Befizetés átutalással8 .......................................................................................... díjmentes
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára9 .......................................................... 3.295 Ft 16
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán10 ...............................3%, de minimum 620 Ft
10
Készpénzfelvétel külföldön ........................................................ 3%, de minimum 1 030 Ft
Csoportos beszedési megbízás11 .......................................................................... díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Budapest Bankos ATM-ben 12 ........................... 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ................................................................. 270 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben 12 ............................................................ .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben15 ............ 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben15 ................................................................. .170 Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára13,14 .....................................................426 Ft16
Mobiltelefon-kártya feltöltése ............................................................................ díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal vagy chippel ellátott kártya lejárati
idő előtti chipes vagy PayPass kártyára cserélése.................................................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása ................................................................................................. 500 Ft
2018. június 30-iga hiteltúllépés díja .............................................................................. 0 Ft
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja ...................................................................... 1.500 Ft
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ................................................................................ 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ............................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit ............................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ............................................................................................... 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi
ideje: a banki rendszerek adatkarbantartási 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 havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési határidő a következő
hónap 15. napja.
1
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 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
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Közzétételt követően publikus!

készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót
(THM) eredményez.
2
A hitelkártya első éves kártyadíja a kártyakibocsátás hónapjában terhelődik, majd
ezt követően a szerződéskötés dátumától számított 12 havonta, függetlenül a hitelkeret
kihasználtságától vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása megtörtént-e. Az
éves kártyadíj a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat generál,
függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi
tranzakció.
3
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés
napján érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard
Standard 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.
4
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45
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 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken.
Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított
hitelkamat terheli.
5
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi
megállapodás alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat
jogát fenntartja.
6
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat:
33,33%
7
Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
8
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.
9
A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
10 A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek.
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.
11 Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
12 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
13 A Mobilbank Info 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.
14 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.
15 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
16 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára9 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Bővített Mobilbank
Info havonta Főkártyára13,14 436 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.
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya
hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza.
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

FŐGÁZ Kártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:5256-4278-1
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4278-1: A
FŐGÁZ Kártya főkártyaként és Társkártyaként bárki számára igényelhető, aki megfelel a
Budapest Bank hitel-, és társhitelkártya igénylési feltételeinek.
FŐKÁRTYA DÍJAI
Kártya típusa .............................. MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* .......................................................................................... 2/ 4 év
Hitelbírálati díj ......................................................................................................... nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ................................................... a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek.
2, 15
Főkártya éves díja
3.000 Ft/0 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől
100 000 – 1 000 000 Ft
függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0 Ft
Havi vásárlási kamat6
2,87 %
6
THM
39,89 %
TÁRSKÁRTYA DÍJA
1
Társkártya éves díja ...................................................................................................... 990 Ft
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Vásárlás3 .................................................................................................................. díjmentes
Óvadék ............................................................................................................................ nincs
Előtörlesztés ............................................................................................................ díjmentes
Kamatmentes időszak4 ............................................ akár 53 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Minimum fizetendő összeg5 ........................... hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Havi készpénzfelvételi kamat7 ........................................................................................ 2,95%
Postai csekkes befizetés ..............................................................................................162 16Ft
Befizetés Budapest Bank bankfiókban .........................................................................324 16Ft
Befizetés átutalással8 .............................................................................................. díjmentes
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára9 ................................................................ 3 295 16Ft
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán10....................................3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön10 ............................................................3%, de minimum 1.030 Ft
Csoportos beszedési megbízás11 .............................................................................. díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 12 ............. 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ..................................................................... 270 Ft
12
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben ................................................................. .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben ................... 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben14 ..................................................................... .170 Ft
Mobilbank Info havonta telefonszámonként13 ............................................................426 16Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 13,14 .........................................................426 16Ft
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta13,14 ...........................................................212 16Ft
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................ díjmentes
Elveszett, ellopott (virtuális) kártya pótlása, csak mágnescsíkkal vagy chippel ellátott kártya
lejárati idő előtti chipes vagy PaypPass kártyára cserélése.......................................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása ..................................................................................................... 500 Ft
2018. június 30-iga hiteltúllépés díja .................................................................................. 0 Ft
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja .......................................................................... 1.500 Ft

KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit .................................................................................... 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit ................................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ................................................................................................... 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje:
a banki rendszerek adatkarbantartási 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, továbbá mobiltelefonján keresztül is
megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket.
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. A fizetési határidő a kivonat
készítését követő hónap 23-a.
1. A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
2. Az éves kártyadíj mértéke 3.000 Ft vagy 0 Ft. 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.
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3. Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
4. A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes tartozását
(beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. Az 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., amennyiben az
elszámolási hónap 30 nap hosszú. Ettől kezdve az 53 napos periódus minden egyes további
napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a
költések napjától számított hitelkamat terheli.
5. Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
6. 2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat: 34,41%
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 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.
7. Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
8. 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.
9. A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
10. A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. 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.
11. Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
12. A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
13. A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a
Mobilbank Info Társhitelkártyához 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. 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.
14. A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
15. Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számlacsomagokhoz, 2016. november 14-től
visszavonásig, Jóljáró Csomag keretében igényelt Főgáz Kártya esetében az éves kártyadíj 0
Ft, mindaddig, amíg a Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszüntetésre nem
kerül. A Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszűnését követően az éves kártyadíj
mértéke 3.000 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága
eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja a Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX
és DE2) számla megszűnésének hónapjának 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.
16. 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára9 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Mobilbank Info havonta
telefonszámonként13 436 Ft, Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 13 436 Ft,
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 13 217 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.
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 Főgáz Kártyás ügyfeleknek
A kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
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INSTANT Főgáz KÁRTYA
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4278-1
Instant Főgáz Kártya 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 Főgáz Kártya főkártyaként kizárólag 2016. augusztus 4-től 2017. február 28-ig, a lentebb megjelölt Budapest Bank fiókokban érhető el:

Bosnyák téri Budapest Bank fiók (1149 Budapest, Nagy Lajos király u. 146.)

Pesterzsébeti Budapest Bank fiók (1203 Budapest, Török Flóris u. 70.)

Pécsi Budapest Bank fiók (7621 Pécs, Rákóczi út 60.)

Salgótarjáni Budapest Bank fiók (3100 Salgótarján, Losonci út 2.)

Szigetszentmiklósi Budapest Bank fiók (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1.)

Veszprémi Budapest Bank fiók (8200 Veszprém, Budapest u. 7.)
2016. október 12-től 2017. május 31-ig a következő fiókokban is igényelhető Instant Főgáz kártya:

Nyugati téri Bank fiók (1131 Budapest, Nyugati tér 4-5.)

EMKE Bank fiók (1078 Budapest, Rákóczi út 42.)

Délbudai Bank fiók (1119 Budapest, Etele út 57.)

Pestszentlőrinci Bank fiók (1184 Budapest, Üllői út 396.)

Szolnoki Bank fiók (5000 Szolnok, Hősök tere 1.)

Monori Bank fiók (2200 Monor, Kossuth L. u. 73.)

Ráckevei Bank fiók (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 47.)

Hatvani Bank fiók (3000 Hatvan, Kossuth tér 23.)

Rákoskeresztúri Bank fiók (1173 Budapest, Pesti út 159-163.)
Fogarasi úti Bank fiók (1148 Budapest, Fogarasi út 13.)
2016. november 25-től 2017. június 30-ig a következő fiókban is igényelhető Instant Főgáz kártya:

Belvárosi fiók (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5.)

Az Instant Főgáz kártya igénylési feltételei megegyeznek a mindenkor hatályos hitelkártya hirdetményben foglalt igénylési feltételekkel. Instant Főgáz Kártya mellé Társkártya nem
igényelhető.
A Főgáz kártyától eltérő kondíciók és feltételek:
Az Instant Főgáz kártya érvényessége* ................................................................................................................................................................................................................................ 9 hónap
Az Instant Főgáz kártya követő végleges Főgáz kártya érvényessége** ..................................................................................................................................................................................... 2 év
Készpénzfelvétel maximális összege ............................................................................................................................................................................. a rendelkezésre bocsátott hitelkeret 60%-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 Főgáz kártya 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 Főgáz Vásárlókártyát. Az Instant Főgáz kártya internetes vásárlásra nem
használható.

Azonosító: H-164/2018
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AEGON Kártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:5256-4276-5
Az Aegon Kártya főkártyaként és Társkártyaként bárki számára igényelhető, aki megfelel
a Budapest Bank hitel- és társhitelkártya igénylési feltételinek.
Az Aegon Kártya főkártyaként az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., a
Gerencsér és társa Kft., a Nogea Kft. és Egnogert Kft., Moneta Business Group Kft.,
Benks Kft. , Jadran-Mart Kft. , Menedzser Ház Kft, Zsolad Kft. értékesítői hálózatán
keresztül igényelhető.
Az Aegon Kártya főkártyaként kizárólag a Budapest Bank és leányvállalatai munkavállalói
15
részére a Budapest Bank alábbi fiókjaiban érhető el:
Észak-Pesti Fiók (1138 Budapest, XIII. kerület, Váci út 193.)
Békéscsabai Fiók (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 3.- Európa ház)
Az Aegon Kártya társhitelkártyaként az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., a
Gerencsér és társa Kft., a Nogea Kft. és Egnogert Kft., Moneta Business Group Kft.,
Benks Kft., Jadran-Mart Kft. Menedzser Ház Kft,Zsolad Kft. értékesítői hálózatán
keresztül valamint a Budapest Bank fiókokban igényelhető.
FŐKÁRTYA DÍJAI
Kártya típusa .............................. MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* ...............................................................................................2 év
Hitelbírálati díj ......................................................................................................... nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ................................................... a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
2016.10.06-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb
feltételek.
Főkártya éves díja
0 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől
150 000 – 1 000 000 Ft
függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
399 Ft
Havi vásárlási kamat5
2,45%
THM6
35,97%
TÁRSKÁRTYA DÍJA
Társkártya éves díja1 ...................................................................................................... 990 Ft
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Vásárlás2 .................................................................................................................. díjmentes
Óvadék ............................................................................................................................ nincs
Előtörlesztés ............................................................................................................ díjmentes
Kamatmentes időszak3 ............................................ akár 53 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Minimum fizetendő összeg4 ........................... hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Havi készpénzfelvételikamat7 ......................................................................................... 2,95%
Postai csekkes befizetés .............................................................................................. 162 Ft16
Befizetés Budapest Bank bankfiókban .........................................................................324 Ft16
Befizetés átutalással8 ................................................................................................................................................ díjmentes
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára9 ................................................................ 3 295 Ft16
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán10....................................3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön10 ............................................................3%, de minimum 1.030 Ft
Csoportos beszedési megbízás11 .............................................................................. díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 12 ............. 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ..................................................................... 270 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben 12 ................................................................. .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben ................... 140 Ft
PIN-kód csere idegen Bankos ATM-ben14 ...................................................................... .170 Ft
………………
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 13
426Ft16
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 13
21216 Ft
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................ díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása ................................................................................ 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása ..................................................................................................... 500 Ft
2018. június 30-ig a hiteltúllépés díja ................................................................................. 0 Ft
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja ........................................................................... 1.500 Ft
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit .................................................................................... 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit ................................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ................................................................................................... 10 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, továbbá mobiltelefonján keresztül is
megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket.
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. A fizetési határidő a kivonat
készítését követő hónap 23-a.

Azonosító: H-164/2018
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1. A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
2. Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard
Standard 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.
3. A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. Az
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,
amennyiben az elszámolási hónap 30 nap hosszú. Ettől kezdve az 53 napos periódus
minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés
során a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
4. Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
5. 2016.10.07-től megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat:
29,39%
6. 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 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.
7. Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
8. 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.
9. A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
10. A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek.
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.
11. Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
12.A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
13. 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.
14. A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető
15. Eltérések a Hitelkártya általános igénylési feltételekben rögzített főkártya
igényléshez szükséges dokumentumok listájában: a Budapest Bank Zrt. és leányvállalatai
munkavállalói esetében nem szükséges benyújtani az utolsó havi, az igénylő nevére
szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetési
számlakivonatot vagy munkáltatói igazolást.
16 12 018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára9 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, , Bővített Mobilbank
Info havonta Főkártyára13 436 Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 13 217 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.
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 AZ AEGON KÁRTYÁS ÜGYFELEKNEK
A kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
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Tesco Vásárlókártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0
Az alábbi konstrukcióban főkártya kizárólag a Tesco áruházakban igényelhető 2011. május
16-tól, azon áruházakban, ahol a Tesco Pénzügyi Partner Szolgáltatásai elérhetőek.
2017. november 20-tól visszavonásig a Tesco Fogarasi út (1149 Budapest, Pillangó u. 15.) és a
Tesco Szeged Extra (6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64.) áruházakban Tesco nem Vásárlókártya
igényelhető
2018. február 2-től visszavonásig a Tesco Nyíregyháza Hipermarket (4400 Nyíregyháza,
Pazonyi út. 36.), Tesco Extra Váci út (1138 Budapest, Gács u. 3.) és a Tesco Extra Miskolc
(3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.) áruházakban Tesco Vásárlókártya nem igényelhető
2014. 09.15-től főkártya telefonon keresztül is igényelhető, ha az ügyfél Tesco Pénzügyi
Partnertől telefonos megkeresés során arra ajánlatot kap.
2013.01.01-től Tesco Társkártya igénylés felfüggesztésre kerül.
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;
FŐKÁRTYA DÍJAI, THM
Kártya típusa ......................................MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* ........................................ 2/ 4 év (kivéve Instant Tesco Vásárlókártya)
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ...........................................................a hitelkeret 35%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Főkártya éves díja7, 16, 17
5.100 Ft/0 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől
100 000 – 1 000 000 Ft
függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0 Ft
Havi vásárlási kamat6
2,85%
8
THM
39,88%
TÁRSKÁRTYA DÍJA
Társkártya éves díja1 ...................................................................................................... 990 Ft
EGYÉB DÍJAK, JUTALÉKOK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Vásárlás2 ..................................................................................................................díjmentes
Óvadék ........................................................................................................................... nincs
Előtörlesztés .............................................................................................................díjmentes
Kamatmentes időszak3 ........................................... akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Minimum fizetendő összeg4 ........................... hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Havi készpénzfelvételi kamat 5 ....................................................................................... 2,95%
Postai csekkes befizetés ............................................................................................. 16219 Ft
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ......................................................................... 32419 Ft
Befizetés átutalással9 ..............................................................................................díjmentes
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára10 ............................................................. 3.29519 Ft
Készpénzfelvétel díja, belföldön ATM-ből, postán11 ........................... 3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel díja külföldön11 .................................................... 3%, de minimum 1.030 Ft
Csoportos beszedési megbízás12 ..............................................................................díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezésének díja Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 13 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton .................................................................... 270 Ft
PIN-kód csere díja Budapest Bankos ATM-ben 13 .......................................................... .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben .................. 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben18 ..................................................................... .170 Ft
14
19
Mobilbank Info havonta telefonszámonként ............................................................ 426Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 14,15 ........................................................ 426 Ft19
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 14,15 .......................................................... 212 Ft19
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal vagy chippel ellátott kártya lejárati
idő előtti chipes és PayPass kártyára cserélése .......................................................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártásának díja ........................................................................................ 500 Ft
2018. június 30-ig a hiteltúllépés díja ............................................................................... 0 Ft
2018 július 1-től a hiteltúllépés díja .......................................................................... 1.500 Ft
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ....................................................................................200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit .................................................................................................200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) .................................................................................................. 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi
ideje: a banki rendszerek adatkarbantartási 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.

Azonosító: H-164/2018

Közzétételt követően publikus!

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.
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési (beérkezési) határidő a
következő hónap 15. napja.
1 A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
2 Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard
Standard 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.
3 A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45
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 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken.
Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított
hitelkamat terheli.
4 Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
5 Éves készpénzfelvételi kamat: 35,40%
6 Éves vásárlási hitelkamat 2016.06.23-tól: 34,16%
7 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.
8 Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása
az aktuális feltételek, 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.
9 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.
10A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
11 A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek.
Lottózókban, kaszinókban, szerencsejátékkal kapcsolatos internetes oldalakon történt
kártya-használat esetén, a tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. 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.
12 Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
13 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
14 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..
15 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.
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2014. szeptember 03 és 2014. szeptember 10. között és
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2014. november 27. és 2014. december 10. között 99.990 Ft hitelösszeg
feletti „Első vásárlási tranzakció” esetén
2014. december 11. és 2014. december 24. között a Tesco áruházakban
megjelölt Samsung és LG márkájú televíziók vásárlása és 49.000 Ft
hitelösszeg feletti „Első vásárlási tranzakció” esetén
2015. április 1. és 2015. május 31. között a Tesco áruházakban megjelölt
Samsung és LG márkájú televíziók vásárlása és 49.000 Ft hitelösszeg feletti
„Első vásárlási tranzakció” esetén
2015. december 03. és 2015. december 24. között a 49.000 Ft hitelösszeg
feletti igénylések esetén
2016. május 12. és 2016. június 22. között a 13.900 Ft összeg feletti „Első
vásárlási tranzakció” esetén
2016. július 28. és 2016. augusztus 31. között a 49.000 Ft összeg feletti „Első
vásárlási tranzakció” esetén
2016. október 20. és 2016. október 22. között a 49.000 Ft összeg feletti „Első
vásárlási tranzakció” esetén kizárólag a Veszprémi (8200 Veszprém, KülsőKádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruház
belterében található Media Markt eladótérben megvásárolható termékek
esetében
2016. október 24. és 2016. november 13. között a Media Markt akciós
újságban megjelölt, 50.000 Ft összeg feletti „Első vásárlási tranzakció”-val
finanszírozott termékek esetén kizárólag a Veszprémi (8200 Veszprém,
Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco
áruház belterében található Media Markt eladótérben megvásárloható
termékek esetében
2016. november 17. és 2016. november 24. illetve 2016. november 28. és
2016. december 24. között a 49.000 Ft összeg feletti „Első vásárlási
tranzakció” esetén az összes Tesco áruházban, illetve a Veszprémi (8200
Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca
33.) Tesco áruház belterében található Media Markt eladótérben
megvásárolható termékek esetében
2016. november 25. és 2016. november 27. között a 49.000 Ft összeg feletti
„Első vásárlási tranzakció” esetén a Veszprémi (8200 Veszprém, KülsőKádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruház
belterében található Media Markt eladótérben megvásárolható termékek
esetében
2017. március 30. és 2017. május 3. között a 49.000 Ft összeg feletti „Első
vásárlási tranzakció” esetén az összes Tesco áruházban, illetve a Veszprémi
(8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék
utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt eladótérben
megvásárolható termékek esetében
2017.05.05 és 2017.05.14 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben megvásárolható termékek esetében, amennyiben 15 hónapos
0%-os Részletformálóra történt a vásárlás, valamint 2017.05.09. és
2017.05.21 köztt ha az említett két Media Markt áruházban 20 hónapos 0%os Részletformálóra történt a vásárlás
2017.05.24 és 2017.06.04 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben megvásárolható termékek esetében, amennyiben 20 hónapos
0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2017.06.14 és 2017.06.25 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben megvásárolható termékek esetében, amennyiben 15 vagy 20
hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2017.07.05 és 2017.07.16 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben megvásárolható termékek esetében, amennyiben 15 hónapos
0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2017.07.24 és 2017.07.31 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben megvásárolható termékek esetében, amennyiben 15 vagy 20
hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2017. 08. 03. és 2017. 09. 10. között 49.000 Ft hitelösszeg feletti „Első
vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben 20 hónapos 0%-os
Részletformálóra történt a vásárlás
2017.08.16 és 2017.08.27 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben megvásárolható telekommunikációs és számítástechnikai
termékek esetében valamint a Media Markt által megjelölt termékekre,
amennyiben 15 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2017.08.23 és 2017.09.10 között valamint 2017.09.15 és 2017.09.30 között
„Első vásárlási tranzakció” esetén a Veszprémi (8200 Veszprém, KülsőKádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruház
belterében található Media Markt eladótérben megvásárolható a Media
Markt által megjelölt termékekre, amennyiben 24 hónapos 0%-os
Részletformálóra történt a vásárlás
2017.09.06 és 2017.09.17 között „Első vásárlási tranzakció” esetén,
amennyiben 15 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
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2017.09.01 és 2017.09.10 között „Első vásárlási tranzakciók” esetén,
amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2017.09.15 és 2017.09.30 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben megvásárolható a Media Markt által megjelölt termékekre,
amennyiben 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2017.09.18 és 2017.09.26 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben megvásárolható számítástechnikai és telekommunikációs
termékekre, amennyiben 15 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a
vásárlás
2017.09.27 és 2017.10.08 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben megvásárolható termékekre, amennyiben 15 vagy 20 hónapos
0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2017.10.17 és 2017.10.29 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben és a reklámújságban megjelölt termékekre, amennyiben 15
vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2017.11.01 és 2017.12.31 között 49.000 Ft hitelösszeg feletti „Első vásárlási
tranzakció” esetén, amennyiben 15 és 20 hónapos 0%-os Részletformálóra
történt a vásárlás
2017.12.04 és 2017.12.17 között „Első vásárlási tranzakció” esetén a
Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr,
Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt
eladótérben és a reklámújságban megjelölt termékekre, amennyiben 15
hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2018.01.01-től 2018.02.28-ig között „Első vásárlási tranzakció” esetén,
amennyiben 15 vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2018.03.01 és 2018.04.30 között „Első vásárlási tranzakció” esetén,
amennyiben 15 vagy 20 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 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.
17 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
18 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető
19 2018.01 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára10 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Mobilbank Info
havonta telefonszámonként14 436 Ft, Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 14,15 436
Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 14,15 217 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.
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.
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KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA AKCIÓS NAP

A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya
hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza.

2016. november 15-én a Budapest Bank dolgozói program keretében szerződött cégek,
illetve a Budapest Bank: munkavállalói, alvállalkozói és külsős munkavállalói, munkaerőkölcsönzés, illetve megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
foglalkoztatott természetes személyek által igényelt és jóváhagyott Tesco vásárlókártyák
esetében:

TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA DJP (DOLGOZÓI JUTTATÁSOK PROGRAM) ÁRAZÁS 2013.09.06TÓL 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 munkaerőkölcsönzés 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 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.

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
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 po zitív 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.
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.
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Tesco Családi Vásárlókártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-1
Az alábbi konstrukcióban főkártya kizárólag a Tesco Fogarasi út (1149 Budapest, Pillangó u. 15.)
és a Tesco Szeged Extra (6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64.) áruházakban igényelhető 2017.
november 20-tól visszavonásig.
2018. február 2-től visszavonásig a Tesco Nyíregyháza Hipermarket (4400 Nyíregyháza, Pazonyi
út. 36.), Tesco Extra Váci út (1138 Budapest, Gács u. 3.) és a Tesco Extra Miskolc (3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 103.) áruházakban kizárólag Tesco Családi Vásárlókártya igényelhető
A Tesco Családi 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;
FŐKÁRTYA DÍJAI, THM
Kártya típusa ......................................MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* ............................ 2/ 4 év (kivéve Instant Tesco Családi Vásárlókártya)
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ...........................................................a hitelkeret 35%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
2016.06.23-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Főkártya éves díja7, 16, 17
5.100 Ft/0 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől
100 000 – 1 000 000 Ft
függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0 Ft
Havi vásárlási kamat6
2,85%
THM8
39,88%
TÁRSKÁRTYA DÍJA
Társkártya éves díja1 ...................................................................................................... 990 Ft
EGYÉB DÍJAK, JUTALÉKOK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Vásárlás2 ..................................................................................................................díjmentes
Óvadék ........................................................................................................................... nincs
Előtörlesztés .............................................................................................................díjmentes
Kamatmentes időszak3 ........................................... akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Minimum fizetendő összeg4 ........................... hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Havi készpénzfelvételi kamat 5 ....................................................................................... 2,95%
Postai csekkes befizetés ............................................................................................. 162 Ft19
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ......................................................................... 324 Ft19
Befizetés átutalással9 ..............................................................................................díjmentes
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára10 ............................................................. 3.295 Ft19
Készpénzfelvétel díja, belföldön ATM-ből, postán11 ........................... 3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel díja külföldön11 .................................................... 3%, de minimum 1.030 Ft
Csoportos beszedési megbízás12 ..............................................................................díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezésének díja Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 13 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton .................................................................... 270 Ft
PIN-kód csere díja Budapest Bankos ATM-ben 13 .......................................................... .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben .................. 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben18 ..................................................................... .170 Ft
Mobilbank Info havonta telefonszámonként14 ........................................................... 426 Ft19
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára14,15 ........................................................ 426 Ft19
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 14,15 .......................................................... 212 Ft19
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal vagy chippel ellátott kártya lejárati idő
előtti chipes és PayPass kártyára cserélése ................................................................ 1.500 Ft
PIN-kód újragyártásának díja ........................................................................................ 500 Ft
2018. június 30-ig a hiteltúllépés díja ............................................................................... 0 Ft
2018. június 1-tőla hiteltúllépés díja ......................................................................... 1.500 Ft
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ....................................................................................200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit .................................................................................................200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) .................................................................................................. 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje:
a banki rendszerek adatkarbantartási 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 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.
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési (beérkezési) határidő a
következő hónap 15. napja.
1

A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, a Társhitelkártya aktiválása utáni
napon terhelődik a hitelkártyaszámla terhére, majd ezt követően 12 havonta, függetlenül a
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hitelkeret kihasználtságától vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása
megtörtént-e.
2
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
3
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes tartozását
(beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45 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 napos
periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve
részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
4
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
5
Éves készpénzfelvételi kamat: 35,40%
6
Éves vásárlási hitelkamat: 34,16%
7
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.
8
Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az
aktuális feltételek, 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.
9
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.
10
A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
11
A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. Lottózókban,
kaszinókban, szerencsejátékkal kapcsolatos internetes oldalakon történt kártya-használat
esetén, a tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. 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.
12
Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
13
A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
14
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..
15
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.
16






2017.11.20 és 2017.12.31 között 49.000 Ft hitelösszeg feletti „Első vásárlási
tranzakció” esetén, amennyiben 15 és 20 hónapos 0%-os Részletformálóra
történt a vásárlás
2018.01.01-től 2018.02.28-ig között „Első vásárlási tranzakció” esetén,
amennyiben 15 vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás
2018.03.01 és 2018.04.30 között „Első vásárlási tranzakció” esetén,
amennyiben 15 vagy 20 hónapos 0%-os Részletformálóra történt a vásárlás

kizárólag a http://tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/elonyok 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 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
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
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 hitelkeretkihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és
foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
17
Az Instant Tesco Családi vásárlókártya éves kártyadíj terhelési módszere:
Instant Tesco Családi 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 Családi Vásárlókártya után rendelkezésre bocsátott végleges
Tesco Vásárlókártyát, akkor a Kiegészítő Megállapodásban szereplő csökkentett
hitelkerethez (Instant Tesco Családi Vásárlókártya hitelkerete), ellenkező esetben a
szerződésben szereplő (Tesco Családi Vásárlókártya) hitelkerethez mérten történik a
vizsgálat
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A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető
2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára10 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Mobilbank Info havonta
telefonszámonként14 436 Ft, Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára14,15 436 Ft,
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta14,15 217 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.
19

Tesco Családi 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 Családi Vásárlókártya kedvezményeit, azok feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény
Szabályzat tartalmazza.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya
hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza.

INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-1
Instant Tesco Családi 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 Családi Vásárlókártya főkártyaként 2017. november 20-tól visszavonásig a Tesco Fogarasi út (1149 Budapest, Pillangó u. 15.) és a Tesco Szeged Extra (6724 Szeged, Rókusi krt.
42-64.) áruházakban , míg 2018. február 2-től visszavonásig a Tesco Nyíregyháza Hipermarket (4400 Nyíregyháza, Pazonyi út. 36.), Tesco Extra Váci út (1138 Budapest, Gács u. 3.) és a Tesco
Extra Miskolc (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.) áruházakban igényelhető.
Az Instant Tesco Családi Vásárlókártya igénylési feltételei megegyeznek a mindenkor hatályos hitelkártya hirdetményben foglalt Tesco Családi Vásárlókártyára vonatkozó igénylési feltételekkel.
Instant Tesco Családi Vásárlókártyakártya mellé Tesco Társkártya nem igényelhető.
Az Tesco Családi Vásárlókártyától eltérő kondíciók és feltételek:
Az Instant Tesco Családi Vásárlókártya érvényessége* ........................................................................................................................................................................................................ 9 hónap
Az Instant Tesco Családi Vásárlókártyát követő végleges Tesco Családi 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 Családi 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 Családi Vásárlókártyát.
Az Instant Tesco Családi Vásárlókártya internetes vásárlásra nem használható, kivéve Tesco Maraton balesetbiztosítás.
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Budapest Bank virtuális hitelkártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első hat számjegye a következő: 5256-42
A Budapest Bank virtuális hitelkártya (továbbiakban virtuális hitelkártya) szolgáltatás 2016.10.20-tól 2017.07.13-ig a Budapest Bank által kiválasztott ügyfelek számára érhető el.
2017.09.18-tól minden Budapest Bank fiókban igényelhető Budapest Bank virtuális hitelkártya.
A virtuális hitelkártya olyan, titkosított kártyaadat formájában rendelkezésre bocsátott speciális érintéses funkcióval rendelkező hitelkártya, amit a Bank a Kártyabirtokos által megadott Telenor
mobiltelefonszámhoz rendelt SIM kártyájára telepít. A virtuális hitelkártya kizárólag érintőkártyás tranzakciók kezdeményezésére alkalmas, a SIM kártyát tartalmazó telefonkészülék (NFC) jellel
ellátott POS terminálhoz érintésével.
A virtuális hitelkártyát kizárólag Főkártya igényléssel együtt, vagy már meglévő hitelkártya (főkártya) mellé lehet igényelni. Az új hitelkártya igényléssel együtt leadott virtuális hitelkártya abban
az esetben kerül jóváhagyásra és kibocsátásra, hogy ha a hitelkártya igénylést jóváhagyták. A Bank a virtuális hitelkártyát csak a Telenor alábbi honlapján közzétett feltételeknek és
tulajdonságoknak megfelelő mobiltelefon SIM kártyájára tudja telepíteni: https://www.telenor.hu/wallet/nfc. Mindezeken felül használathoz szükséges a Telenor megfelelő szolgáltatásának
igénylése, erről a kijelölt Telenor boltokban érdeklődhet.
A virtuális hitelkártya kizárólag Telenor ügyfelek számára érhető el, és használatához szükséges a Telenor Wallet alkalmazás letöltése is.
A Budapest Bank virtuális hitelkártya igényelhető azon kártyákra melyek első 6 számjegye a következő: 5256 42 (kivéve: 5256 4279 0; 5256 4279 1; 5256 4276 1; 5256 4276 2; 5256 4276
3; 5256 4270 7; 5256 4270 8; 5256 4270 9; 5256-4276-5) kondíciói és feltételei az egyes hitelkártya termékeknél kerültek feltüntetésre.
Virutális hitelkártya éves díj ......................................................................................................................................................................................................................................... 0 Ft
*
Virtuális hitelkártya kibocsátási díj .......................................................................................................................................................................................................................... 990 Ft
Elveszett, ellopott kártya pótlása, a kártya lejárati idő előtti cseréje ** ................................................................................................................................................................. 1.500 Ft

*A kibocsátási díjat a bank minden egyes virtuális hitelkártya kibocsátásakor terheli, a kibocsátást követő 1 hónapon belül (ez érvényes új kártya telepítés, újragyártás, valamint megújítás
esetén is. 2017.01.31-ig a virtuális kártya kibocsátási díja 0 Ft. 2017.02.01-től a kibocsátási díj 990 Ft.
**
A díj a 2017.02.01. után igényelt Virtuális kártyákra vonatkozik.
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Budapest Classic hitelkártya
Érvényes azokra a kártyákra, amelyeknek az első kilenc számjegye a következő:5256-4271-5
2017. január 16-tól a Budapest Classic hitelkártya főkártyaként és társkártyaként
kizárólag a Media Markt áruházaiban igényelhető.
2017.01.16-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
2, 17
Főkártya éves díja
5.100 Ft/0 Ft
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől
100 000 – 1 000 000 Ft
függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
0 Ft
7
Havi vásárlási kamat
2,87%
3
THM
39,89%

3.

FŐKÁRTYA DÍJAI
Kártya típusa ...................................... MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya érvényessége* ...................................................................................................... 2 év
Hitelbírálati díj ............................................................................................................... nincs
Készpénzfelvétel maximális összege .......................................................... a hitelkeret 60%-a
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
TÁRSKÁRTYA DÍJA
Társkártya éves díja1 .................................................................................................. 990 Ft
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Kártya típusa .................................... MasterCard Standard külföldi és belföldi használatra
Hitelbírálati díj ............................................................................................................. nincs
Kamatmentes időszak4 ........................................ akár 53 nap , vásárlási tranzakciók esetén
Készpénzfelvétel maximális összege ....................................................... a hitelkeret 60%-a
Vásárlás5 .............................................................................................................. díjmentes
Minimum fizetendő összeg6 ........................ hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Óvadék ........................................................................................................................ nincs
Előtörlesztés ........................................................................................................ díjmentes
Havi készpénzfelvételi kamat8 .................................................................................... 2,95%
Postai csekkes befizetés .......................................................................................... 162 Ft18
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára10 .......................................................... 3.295 Ft18
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ..................................................................... 324 Ft18
Befizetés átutalással9 ........................................................................................... díjmentes
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán11 ............................... 3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön 11 ....................................................... 3%, de minimum 1 030 Ft
Csoportos beszedési megbízás12 .......................................................................... díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 13 ......... 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ................................................................. 270 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben 13 ............................................................. .100 Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 14.15...................................................... 426 Ft18
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 14.15 ...................................................... 212 Ft18
Mobiltelefon-kártya feltöltése ............................................................................ díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti
chipes illetve PayPass kártyára cserélése ................................................................ 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása .................................................................................................. 500 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben ............... 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben16 ................................................................. .170 Ft
2018. június 30-iga hiteltúllépés díja ............................................................................ 0 Ft
2018. július 1-tő a hiteltúllépés díja ..................................................................... ..1.500 Ft
HATÁLYOS KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ................................................................................ 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ............................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit ............................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ............................................................................................... 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi
ideje: a banki rendszerek adatkarbantartási 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 kártyabirtokos, továbbá mobiltelefonján
keresztül is megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

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.
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 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.
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti
esedékességkor. Az 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., amennyiben az elszámolási hónap 30 nap hosszú.
Ettől kezdve az 53 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken.
Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától
számított hitelkamat terheli.
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés
napján érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott
MasterCard Standard 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.
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi
megállapodás alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a
bírálat jogát fenntartja.
2017.01.16.-tól megkötött szerződésekre érvényes éves vásárlási hitelkamat:
34,41%
Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
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.
A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek.
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.
Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára
és a Mobilbank Info Társhitelkártyához 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.
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.
A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.



FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A Budapest Classic Hitelkártya esetében a fizetési határidő a kivonat készítését követő
hónap 23-a.



1.



2.

A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
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
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2017.03.09 és 2017.03.11. között kizárólag a székesfehérvári
2017.03.31 és 2017.04.05. között minden 50 000 Ft érték feletti TV
és számítástechniaki árura,
2017.03.31 és 2017.04.30. között Samsung Galaxy S8 és S8+
mobiltelefonokra
2017.05.03 és 2017.05.14 között minden 15 hónapos
Részletfomálóval
2017.05.04 és 2017.05.14 között a 20 hónapos Részletformálóval
igényelt SONY TV (2016 modellek)készülékekre a miskolci
2017.05.09 és 2017.05.21 között minden 20 hónapos
Részletfomálóval
2017.05.24 és 2017.06.04 között minden 15 vagy 20 hónapos
Részletformálóval
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2017.06.14 és 2017.06.25 között minden 15 vagy 20 hónapos
Részletformálóval
2017.07.05 és 2017.07.16 között minden 15 hónapos
Részletformálóval
2017.07.24 és 2017.07.31 között minden 15 vagy 20 hónapos
Részletformálóval
2017.08.16 és 2017.08.27 között minden 15 hónapos
Részletformálóval
2017.08.23 és 2017.09.10 között valamint 2017.09.15 és 2017.09.30
között minden a Media Markt által megjelölt termékre, 24 hónapos
Részletformálóval
2017.09.06 és 2017.09.17 között minden 15 hónapos
Részletformálóval
2017.09.18 és 2017.09.26 között minden 15 hónapos
Részletformálóval
2017.09.27 és 2017.10.08 között minden 15 vagy 20 hónapos
Részletformálóval
2017.10.17 és 2017.10.29 között minden 15 vagy 20 hónapos
Részletformálóval
2017.11.02 és 2017.11.12 között minden 15 hónapos
Részletformálóval
2017.11.28 és 2017.12.10 között minden 15 vagy 20 hónapos
Részletformálóval
2017.12.04 és 2017.12.17 között minden 15 hónapos
Részletformálóval
2018.02.28 és 2018.03.11 között minden 15 vagy 20 hónapos
Részletformálóval
2018.04.18 és 2018.04.30 között minden 15 vagy 20 hónapos
Részletformálóval
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Media Markt áruház(ak)ban igényelt, a kártyaigénylés jóváhagyásának napján és
helyszínén végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben az „Első
vásárlási tranzakció” 15 vagy 20 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. 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.
18 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára10 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Bővített
14,15
Mobilbank Info havonta Főkártyára
436 Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához
14,15
havonta
217 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.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya
hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza.
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

DM, Dual Hitelkártyák
2013.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:
5256-4273-2; 5256-4273-3; 5256-4273-4
5.100 Ft/0 Ft
100 000 – 1 000 000 Ft
175 Ft
2,88%
41,6%

3

Főkártya éves díja
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
Havi vásárlási kamat
3
THM
2012.04.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek

Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:
5256-4273-2; 5256-4273-3; 5256-4273-4
5.100 Ft/0 Ft
100 000 – 1 000 000 Ft
270 Ft
2,88%

3

Főkártya éves díja
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntésétől függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
Havi vásárlási kamat
Kamatmentes periódus
nélküli Electronic
5577-0450-1
5577-0450-2
5577-0450-5
5577-0452-1
5577-0455-0
5577-0455-2

2012. 03.31-ig megkötött szerződések esetén érvényes kamatok, díjak és egyéb feltételek
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:
Budapest Áruvásárlási
5577-0450-3
Budapest Áruvásárlási
5577-0450-4
Budapest Áruvásárlási
5577-0452-2
Euronics
5577-0452-3
MKK Áruvásárlási
5577-0454-9
Budapest Áruvásárlási
Euronics
5577-0455-1
Budapest Áruvásárlási
Budapest Áruvásárlási
5577-0455-3
Budapest Áruvásárlási
Budapest Áruvásárlási
5577-0455-4
Budapest Áruvásárlási

Budapest Áruvásárlási
Euronics

Hitelkártya típusa
Kártya érvényessége *
Készpénzfelvétel maximális
összege
1
Minimum fizetendő összeg
Kamatmentes időszak2

MasterCard Electronic
2/3 év
a hitelkeret 30%-a
havonta a hitelkeret 5%-a
nincs

Főkártya első éves díja3
Havi vásárlási hitelkamat
Éves vásárlási hitelkamat
Havi készpénzfelvételi kamat
Éves készpénzfelvételi kamat

Hitelkártya típusa

hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
nincs

3 29515 Ft
2,84%
34,08%
2,95%
35,40%

3 29515 Ft
2,84%
34,08%
2,95%
35,40%

3 29515 Ft
2,84%
34,08%
2,95%
35,40%

THM3
Fizetési határidő
Kamatmentes periódusos
Electronic

14

MasterCard Electronic
2/3 év
a hitelkeret 60%-a,
kivéve 5577-0455-3, ahol 30%
hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
nincs

MasterCard Electronic
2/3 év
a hitelkeret 100%-a

43,95%
43,95%
43,95%
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. A fizetési határidő a következő hónap 23-a.
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:
Euronics
5577-0455-6
Lady Electronic
5577-0451-9
Euronics
Budapest Áruvásárlási
5577-0455-8
Lady Electronic
5577-0454-8
Budapest Áruvásárlási
MasterCard Electronic
MasterCard Electronic
MasterCard Electronic
2/3 év
2 / 3/ 4 év
2/3 év
a hitelkeret 60%-a
a hitelkeret 60%-a
a hitelkeret 100%-a

5577-0451-8
5577-0454-7

Kártya érvényessége *
Készpénzfelvétel maximális
összege
Minimum fizetendő összeg1
2
Kamatmentes időszak

hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén

hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén

hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén

Főkártya első éves díja3
Havi vásárlási hitelkamat
Éves vásárlási hitelkamat
Havi készpénzfelvételi kamat
Éves készpénzfelvételi kamat

3 295 15Ft
2,84%
34,08%
2,95%
35,40%

3 29515 Ft
2,84%
34,08%
2,95%
35,40%

3 295 15Ft
2,84%
34,08%
2,95%
35,40%

43,95%

43,95%

43,95%

THM3
Kamatmentes periódusos
Standard

Hitelkártya típusa

5256-4270-4
5256-4274-9
5256-4275-1
5256-4275-4

Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:
Budapest Standard Budapest
5256-4273-1 Go!
Standard
5256-4273-2 Go!
Budapest Standard
5256-4273-3 Go!
Budapest Standard
5256-4273-4 Go!
5256-4273-5 Go!
MasterCard Standard
MasterCard Standard

Kártya érvényessége *
Készpénzfelvétel maximális
összege
Minimum fizetendő összeg1
Kamatmentes időszak2

2 év
a hitelkeret 60%-a

2/4 év
a hitelkeret 60%-a

hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén

hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén

Főkártya első éves díja3
Havi vásárlási hitelkamat
Éves vásárlási hitelkamat
Havi készpénzfelvételi kamat
Éves készpénzfelvételi kamat
THM3

5 623 16Ft
2,84%
34,08%
2,95%
35,40%
45,52 %

5 623 16Ft
2,84%
34,08%
2,95%
35,40%
45,52%

Azonosító: H-164/2018
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan - eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
Rendelkezésre álló hitelkeret (Bank hitelbírálati döntésétől függően) ............................................................................................................................................................. 50 000 – 1 000 000 Ft
Hitelbírálati díj nincs
TÁRSKÁRTYA DÍJA
4
Társkártya éves díja ................................................................................................................................................................................................................................................................ 990 Ft
Társkártya igénylésére MKK Áruvásárlási Kártya esetében nincs lehetőség.
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit .............................................................................................................................................................................................................................................. 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ............................................................................................................................................................................................................................................. 10 db
Napi vásárlási limit ........................................................................................................................................................................................................................................................... 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje: a banki rendszerek adatkarbantartási 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.
A 2012. május 11-től 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.
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Kártya típusa ............................................................................................................................................................................... MasterCard Standard/Electronic - külföldi és belföldi használatra
Vásárlás5 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... díjmentes
Óvadék ......................................................................................................................................................................................................................................................................................nincs
Előtörlesztés ...................................................................................................................................................................................................................................................................... díjmentes
2012.03.31-ig megkötött szerződések esetén a Számlavezetés havonta Főkártyára ............................................................................................................................................................ 288 15Ft
Postai csekkes befizetés ....................................................................................................................................................................................................................................................... 162 15Ft
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára7 ......................................................................................................................................................................................................................... 3 29515Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ............................................................................................................................................................................................................................... 270 Ft
Befizetés Budapest Bank bankfiókban .................................................................................................................................................................................................................................. 324 15Ft
Befizetés átutalással6 ........................................................................................................................................................................................................................................................ díjmentes
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán8 ............................................................................................................................................................................................. 3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön8 ..................................................................................................................................................................................................................... 3%, de minimum 1 030 Ft
Csoportos beszedési megbízás9.......................................................................................................................................................................................................................................... díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 10 ....................................................................................................................................................................... 50 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben10 ........................................................................................................................................................................................................................... .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben ............................................................................................................................................................................. 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben13 ................................................................................................................................................................................................................................ 170 Ft
Mobilbank Info havonta telefonszámonként11 ..................................................................................................................................................................................................................... 426 15Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 11,12 , ................................................................................................................................................................................................................ 426 15Ft
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 11,12 ................................................................................................................................................................................................................... 212 15Ft
Mobiltelefon-kártya feltöltése .......................................................................................................................................................................................................................................... díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti chipes kártyára, valamint chipes kártya lejárati idő előtt PayPass kárytára cserélése .................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása ............................................................................................................................................................................................................................................................... 500 Ft
2018. június 30-ig a hiteltúllépés díja ......................................................................................................................................................................................................................................... 0 Ft
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja ..................................................................................................................................................................................................................................... 1.500 Ft
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési határidő a következő hónap 15. napja.
1
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
2
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45 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 napos
periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
3
Az alkalmazott éves díj terhelési módszere 2012. március 31-ig: A Főkártya első éves kártyadíja egy összegben, az első kártyahasználat után terhelődik, függetlenül attól, hogy az első
tranzakciót a Fő- vagy a társkártyával hajtották-e végre, majd ezt követően 12 havonta, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása
megtörtént-e. Az éves kártyadíj Fő- és Társhitelkártya esetében is a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat generál, függetlenül attól, hogy az adott hónapban
volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció.
Az alkalmazott éves díj terhelési módszere 2012. április 1-től: Az éves kártyadíj mértéke a 2012.03.31-ig hatályos éves díj 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. 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 THM: - a szerződés alapján fizetendő 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 készpé nzfelvételre való használata a fenti
értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
4
A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
5
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
6
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.
7
A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
8
A postán történő kártyás tranzakciók 2014.03.14-től vásárlási tranzakciónak minősülnek. Ugyanakkor, ezen tranzakció illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, utána 2014.03.14-től 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.
9
Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
10
A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
11

12

13
14
15

16

A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a Mobilbank Info Társhitelkártyához szolgáltatás első havi díja a szolgáltatás aktiválásának
hónapjában terhelődik, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától. 2013.04.12-től Mobilbank Info szolgáltatás nem igényelhető, A jelzett időponttól kezdődően a Bank a Bővített
Mobilbank elnevezésű szolgáltatást nyújtja, ahol a megszüntetett szolgáltatás havidíjával azonos havidíjért szélesebb körű szolgáltatást nyújt.A 2013.04.12. előtt igényelt hitelkártyák
esetén ez a szolgáltatás a Telebankon keresztül igényelhető változatlan áron.
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.
A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
Minimum fizetendő összeg: 2015. augusztus 30. napjáig: havonta a hitelkeret 5%-a; 2015. augusztus 31. napjától: havonta a hó végén fennálló hitelkártya kintlévőség (azaz
hitelkártyához tartozó hitelkeret ügyfél által igénybe vett részének) 5%-a.
7
2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Mobilbank Info havonta
11
11, 12
11,12
telefonszámonként 436 Ft, Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára
436 Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta
217 Ft, 2012.03.31-ig megkötött szerződések
3
esetén a Számlavezetés havonta Főkártyára 295 Ft, 2012.03.31-ig megkötött szerződések esetén a Főkártya első éves díja 3374 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.
3
2012.03.31-ig megkötött szerződések esetén a Főkártya első éves díja 5758 Ft

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások’
elnevezésű része tartalmazza.
Kiegészítések
2010. november 1. után igényelt kártyák kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
Azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:
5577-0450-1; 5577-0450-2; 5577-0455-0 ; 5577-0455-2
2005. október 10. után az ügyfélnek felajánlott termékkondíció: Minimum fizetendő összeg:
hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 4%-a
Egyedi megállapodás alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
MKK Áruvásárlási kártya:
A hitelkártya első éves kártyadíja a kártyakibocsátás hónapjában terhelődik, majd a szerződéskötés dátumától számított 12 havonta, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától vagy attól,
hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása megtörtént-e. Az éves kártyadíj a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat generál, függetlenül attól, hogy az adott hónapban
volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció.
Lady kedvezmények
A Lady Electronic és Lady Standard Hitelkártya a következő kedvezményeket biztosítja az Ön számára partnereinknél visszavonásig:
Aranypók
500 Ft értékű vásárlási utalvány minden Lady Hitelkártyával elköltött 5 000 Ft után.
Demko Feder
6% kedvezmény: Demko ágybelső és bútor vásárlása eseténC, 10% kedvezmény: Demko gyapjútermék vásárlása eseténC.
Danubius Hotels
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.
A fenti kedvezmények nem vonhatóak össze más kedvezményekkel. Vásárláskor kérjük, jelezze a kedvezményre való jogosultságot.
C
A kedvezmények csak a budapesti üzletekre érvényesek.
GO! KÁRTYA: KEDVEZMÉNYEK
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4273-1, 5256-4273-2, 5256-4273-3, 5256-4273-4, 5256-4273-5
2010. október 31-ig igényelt kártyák kedvezményeinek feltételei: A Főkártya Bank általi elfogadásától számított 6 hónapig, minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után 6%
kedvezményt, egyéb hazai vagy külföldi vásárlások után 2% kedvezményt ad a Bank. A Főkártyához igényelt Társkártyával végzett vásárlások után a 6%, illetve 2%-os kedvezmény csak azon
naptári napig végrehajtott és lekönyvelt vásárlások után jár, amely naptári napig a Főkártyás vásárlásai után is 6%, illetve 2% kedvezmény jár. Ezen naptári nap után mind a Főkártyával, mind
a Társkártyával végzett vásárlások után 3%, illetve 1% kedvezmény jár, függetlenül attól, hogy a Társkártya Bank általi elfogadásától számítva eltelt-e a 6 hónap. Benzinkútnál történő
vásárlások havi maximum összege, ami után a bank kedvezményt ad: 30 000 Ft, függetlenül az aktuális kedvezmény százalékos értékétől. A 6 hónapot követően minden hazai vagy külföldi
benzinkútnál történt vásárlás után 3%, egyéb hazai vagy külföldi vásárlások után pedig 1% kedvezményt ad a Bank. A Bank a kedvezményt a hitelkártya számlán bocsájtja rendelkezésre
havonta egyszer, egy összegben, a vásárlási tranzakciók könyvelési dátuma utáni naptári hónap 1-én.

Azonosító: H-164/2018
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Már nem értékesített, de még élő hitelkártya konstrukciók
Elektropont
Áruvásárlási
Kártya

T-Mobile
Electronic
Hitelkártya

Érvényes azokra a
kártyákra,
5577-450-7 5577-0451-7
amelyek első
kilenc számjegye:
MasterCard MasterCard
Kártya Típusa
Electronic - Electronic Kártya
2/3 év
2/3 év
érvényessége*
1,20
1,20
Főkártya éves díja 3 295 Ft
3 295 Ft
Társkártya éves
nem
nem
díja
igényelhető igényelhető
Rendelkezésre
álló hitelkeret
(Bank hitelbírálati
döntésétől
függően)
akár 45 nap akár 53 nap
Kamatmentes
vásárlási
vásárlási
időszak
tranzakciók tranzakciók
6
esetén
esetén7
Készpénzfelvétel
maximális összege

T-Mobile
Praktiker
Cora
Cora Winny Dombornyom
Áruvásárlási
Vásárlókártya
Kártya
ott
Kártya
Hitelkártya

5577-0451-3

5577-0452-4
5577-0452-5
5577-0453-0 5256-4271-7
5577-0452-6

Budapest
Standard
Hitelkártya
Credigen
ügyfeleknek

Praktiker
Standard
Hitelkártya

Euronics
Metro
Hitelkártya
Standard
(elektronikus) Hitelkártya

Tesco
áruházakban
Cora Prestige
igényelt
Kártya
Budapest
Standard
Hitelkártya

5256-4270-0

5256-4271-3

5577-0452-0
5256-4276-0
5577-0452-7

5256-4272-5
5256-4270-0
5256-4272-6

MasterCard
Electronic -

MasterCard
Electronic -

MasterCard
Electronic -

MasterCard
Standard

MasterCard
Standard

MasterCard
Standard

MasterCard
Electronic

MasterCard
Standard

MasterCard
Standard

MasterCard
Standard

2/3 év

2/3 év

2/3 év

2 év

2 év

2 év

2/3 év

2 év

2 év

2 év

2,20

3 295 Ft

3

990 Ft

2,20

3 295 Ft

3

990 Ft

2,20

3 295 Ft
nem
igényelhető

1,21

5 623 Ft
nem
igényelhető

1,21

5 623 Ft

3

990 Ft

2,20

2,21

5 623 Ft

3 295 Ft

3

3

990 Ft

990 Ft

50 000 – 1 000 000 Ft

akár 45 nap
vásárlási
tranzakciók
esetén6

a hitelkeret 60%-a

akár 45 nap
vásárlási
tranzakciók
esetén6
a hitelkeret
60%-a,
kivéve 55770452-4, ahol
100%

akár 45 nap
vásárlási
tranzakciók
esetén6

2,21

5 623 Ft
nem
igényelhető

akár 45 nap
vásárlási
tranzakciók
esetén6

akár 53 nap
vásárlási
tranzakciók
esetén7

akár 45 nap,
vásárlási
tranzakció
esetén6

akár 53 nap
vásárlási
tranzakciók
esetén7

A 2012. május 11-től hatályos tranzakciós limitek alapbeállítások, melyektől az ügyfél egyéni
beállításai eltérhetnek.A kártyatranzakciós limiteket a Budapest Telebankon keresztül vagy
bankfiókjainkban bármikor módosíthatja a kártyabirtokos, továbbá mobiltelefonján
keresztül is megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket.
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2,21

5 623 Ft

3

3

990 Ft

akár 53 nap
vásárlási
tranzakciók
esetén7

990 Ft

akár 45 nap
vásárlási
tranzakciók
esetén6
a hitelkeret
35%-a

a hitelkeret 60%-a

Havi vásárlási
2,84%16
2,84%16
2,84%16
2,84%16
2,09%20
2,84%16
2,95%18
2,84%16
2,84%16
2,84%16
kamat
5
THM
43,95%
43,47%
43,95%
43,98%
43,95%
44,97%
47,35 %
44,99%
43,95%
44,97%
Kártyaértékesítés
megszűnésének 2008. 03. 01. 2010.04.01. 2009. 06. 02. 2012.03.01
2012.03.01 2010.04.01. 2011.12.31. 2011. 01. 01. 2009.08.03. 2010. 02. 01.
dátuma
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan - eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.

KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit ....................................................................................200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit .................................................................................................200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) .................................................................................................. 10 db

6 739 Ft

100 000 – 1 000 000 Ft

akár 53 nap
vásárlási
tranzakciók
esetén7

EGYÉB DÍJAK, JUTALÉKOK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Kártya típusa .................... MasterCard Electronic/Standard - külföldi és belföldi használatra
Hitelbírálati díj ................................................................................................................ nincs
Vásárlás4 ..................................................................................................................díjmentes
Óvadék ........................................................................................................................... nincs
Előtörlesztés ............................................................................................................díjmentes
Számlavezetés havonta Főkártyára 2014.06.16-tól ..................................................... 288 21Ft
Havi készpénzfelvételi kamat18..................................................................................... ..2,95%
Minimum fizetendő összeg8 ........................... hóvégi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Postai csekkes befizetés ............................................................................................. 16220 Ft
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ......................................................................... 32420 Ft
Befizetés átutalással9 ..............................................................................................díjmentes
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára10 ............................................................. 3.29520 Ft
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán11................................... 3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön11 .......................................................... 3%, de minimum 1.030 Ft
Csoportos beszedési megbízás12 ..............................................................................díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 13 ............ 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ..................................................................... 270 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben 13 ................................................................ .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben .................. 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben19 .................................................................... .170 Ft
Mobilbank Info havonta telefonszámonként14 ........................................................... 42620 Ft
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára ,14,15 ........................................................ 42620 Ft
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta ,14,15 ......................................................... 21220 Ft
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti chipes
kártyára cserélése ...................................................................................................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása .................................................................................................... 500 Ft
2018. június 30-ig-ig a hiteltúllépés díja .......................................................................... 0 Ft
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja .......................................................................... 1.500 Ft

1,22

2,84%16

2,95%18

45,75%

47,35%

2012.03.01

2011. 05. 16.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ (T-Mobile Electronic Hitelkártya, T-Mobile Dombornyomott
Hitelkártya, Praktiker Standard Hitelkártya, Metro Standard Hitelkártya esetében)
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. 2012. május 20-tól fizetési
határidő a kivonat készítését követő hónap 23-a.
FIZETÉSI HATÁRIDŐ (Elektropont Áruvásárlási Kártya, Praktiker Áruvásárlási Kártya, Tesco
áruházakban igényelt Budapest Standard Hitelkártya, Euronics Hitelkártya, Budapest
Standard Hitelkártya Credigen esetében)
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési határidő a következő
hónap 15. napja.
1
A hitelkártya első éves kártyadíja a kártyakibocsátás hónapjában terhelődik, majd ezt
követően a szerződéskötés dátumától számított 12 havonta, függetlenül a hitelkeret
kihasználtságától vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása megtörtént-e. Az
éves kártyadíj a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat generál,
függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció.
2
A Főkártya első éves kártyadíja egyösszegben terhelődik, a hitelkártyaszámla terhére
történő első tranzakció napján - legyen az a kártya kibocsátását megelőzően a hitelkeret
terhére végzett azonnali vásárlás az áruházban (Első vásárlás) vagy az aktiválást követő első
kártyával végrehajtott tranzakció, illetve függetlenül attól, hogy az első tranzakciót a Fővagy a társkártyával hajtották-e végre, majd ezt követően 12 havonta, függetlenül a
hitelkeret kihasználtságától vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása
megtörtént-e. Az éves kártyadíj Fő- és Társhitelkártya esetében is a hitelkeret terhére
terhelődik, mely havi számlavezetési díjat generál, függetlenül attól, hogy az adott
hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció.
3
A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
4
Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
5
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 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
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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.
6
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45
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 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken.
Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított
hitelkamat terheli.
7
A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. Az 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,
amennyiben az elszámolási hónap 30 nap hosszú. Ettől kezdve az 53 napos periódus minden
egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a
hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
8
Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
9
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.
10 A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
11 A postán történő kártyás tranzakciók vásárlási tranzakciónak minősülnek. Lottózókban,
kaszinókban, szerencsejátékkal kapcsolatos internetes oldalakon történt kártya-használat
esetén, a tranzakciók (egyéb) készpénzfelvételnek minősülnek. Ugyanakkor ezen tranzakció
illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt csökkenti, utána a
Hirdetményben feltüntetett mértékű készpénzfelvételi 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.
12 Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
13 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
14 A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a
Mobilbank Info Társhitelkártyához szolgáltatás első havi díja a szolgáltatás aktiválásának
hónapjában terhelődik, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától. 2013.04.12-től
Mobilbank Info szolgáltatás nem igényelhető, A jelzett időponttól kezdődően a Bank a
Bővített Mobilbank elnevezésű szolgáltatást nyújtja, ahol a megszüntetett szolgáltatás
havidíjával azonos havidíjért szélesebb körű szolgáltatást nyújt. A 2013.04.12. előtt igényelt
hitelkártyák esetén ez a szolgáltatás a Telebankon keresztül igényelhető változatlan áron.
15 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.
16 Éves vásárlási hitelkamat: 34,08%.
17 Éves vásárlási hitelkamat: 35,40%.
18 Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
Első vásárlás éves hitelkamata: 25,0%.
Budapest Bank fiókban igényelt Budapest Standard Hitelkártya Credigen ügyfeleknek
esetében, a hiteligénylés benyújtásakor az Ügyfél eseti megbízást ad a Bank részére, hogy a
Credigen Elszámolási Egyenlegközlőben foglalt, az Ügyfél Credigen Bank felé fennálló
Credigen Hitelkártya vagy Credigen Extra tartozását kiegyenlítse. Ezen hitelkeret tartozás
összegével a Bank az Ügyfél Hitelszámláját - a kártyaigénylés jóváhagyásának napján megterheli, ezzel egyidejűleg a tartozás kiegyenlítéséhez szükséges összegét átutalja a
Credigen Banknak a hitelkeret tartozás kiegyenlítése céljából. Az Ügyfél bankkártya nélkül
kizárólag az előzőekben részletezett célból, valamint a fenti feltételek együttes teljesülése
esetén jogosult Fizetési műveletet kezdeményezni a Hitelszámla terhére. Az "Első
tranzakció"-t követő vásárlási tranzakciók után, az újabb vásárlás(ok) kamatmentessége
csak abban az esetben él, amennyiben teljes tartozását (beleértve az Első vásárlási
tranzakció összegét, valamint a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor
(lásd még a hirdetmény 4. pontjában írtakat).
19 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
20 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára10 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Mobilbank Info havonta
telefonszámonként14 436 Ft, Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 14, 15 436 Ft,
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 14,15 217 Ft, Főkártya éves díja 3374 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.
21 2012.03.31-ig megkötött szerződések (BP Standard, Praktiker, T-Mobile, Euronics, GO!,
Metro kártyák) esetén 2018.04.01-től a Számlavezetés havonta Főkártyára 295 Ft,a
Főkártya éves díja3 5758 Ft
22 2012.03.31-ig megkötött szerződések (Lady, BL, ING, Cora, UPC) esetén 2018.04.01-től
a Főkártya éves díja 6901 Ft
23 2018.04.01-től a Hitelkártya éves díja második évtől1 5216 Ft
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EGYÉB KEDVEZMÉNYEK
T-Mobile Electronic és T-Mobile Dombornyomott Hitelkártyára vonatkozó Dolgozói
Díjcsomag
Jelen Hirdetmény rendelkezései vonatkoznak a Budapest Bankkal Dolgozói Együttműködési
Programban résztvevő 300 fő felett foglalkoztató gazdasági társaságok és egyéb
szervezetek, valamint társadalmi szervezetek, szakszervezetek azon munkavállalóira
(beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalókat is), társadalmi
szervezetek, szakszervezetek tagjaira, akik a Budapest Bankkal a jelen Hirdetményben
szabályozott szolgáltatásra szerződést kötnek, és az adott pénzügyi szolgáltatás
igénybevételére
vonatkozó
szerződés
megkötésének
időpontjában
a
társaságnál/szervezetnél alkalmazásban álltak. A Dolgozói Együttműködési Program
időtartamát a programban résztvevő társaság/szervezetnél kifüggesztett Hirdetmény
tartalmazza.
T-Mobile Electronic és T-Mobile Dombornyomott Hitelkártya Dolgozói Díjcsomagja
1
Hitelkártya első éves díja : .............................................................................................. 0 Ft
Hitelkártya éves díja második évtől1 : ................................................................... 3 14123 Ft
6
THM T-Mobile Electronic hitelkártyá esetében : ....................................................... 43,4%
THM T-Mobile Dombornyomott hitelkártyák esetében6 ............................................ 43,4%

T-Mobile Electronic és T-Mobile Dombornyomott Hitelkártyára
Mobilbank Info havonta telefonszámonként .................................................................. 0 Ft
Bővített Mobilbank Info havonta telefonszámonként .................................................. 0 Ft
Állandó kedvezmény a PRAKTIKER STANDARD KÁRTYÁHOZ
2010. november 1. után igényelt kártyák kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya
Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
2010. október 31-ig igényelt kártyák kedvezményeinek feltételei: Praktiker áruházakban
történő vásárlás Praktiker Standard Hitelkártyával történő kiegyenlítése esetén az elköltött
összeg 5%-nak egészértékét, valamint a Praktiker áruházakon kívüli vásárlás Praktiker
Standard Hitelkártyával történő kiegyenlítése esetén az elköltött összeg 0,5%-nak
egészértékét egyaránt felső határ nélkül kedvezményként visszatérítjük. A kedvezmény
rendelkezésre bocsátása havonta egyszer, egy összegben, a vásárlási tranzakciók könyvelési
dátuma utáni naptári hónap 1-én történik meg a hitelszámlán. /Pl.:- a kártyásvásárlás
értéke: 5.630,-Ft; az elköltött összeg 5%-a= 281,5,-Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény
összege (elköltött összeg 5%-nak egészértéke)= 281,-Ft/.
2010. június 01-től a kedvezmény rendelkezésre bocsátása havonta egyszer, egy összegben,
a vásárlási tranzakciók könyvelési dátuma utáni naptári hónap 5-ig történik meg a
hitelszámlán.
Metro Kártya Hűségprogram
A Metro Standard Hitelkártya ügyfelek minden hazai vagy külföldi Metro Standard
Hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakció összegének 1%-át, 1000 Ft értékű METRO
utalványra válthatják 2009. szeptember 08-tól, amennyiben a kártyás vásárlási tranzakciók
után járó 1% halmozott értéke eléri a legalább 1000 Ft-os összeget. A Metro Standard
Hitelkártya Hűséprogramjában való belépés automatikus, a kártya aktiválásával egyidejű. A
Metro Standard Hitelkártya Hűségprogramjában gyűjtött pontok gyűjtésével, beváltásával,
kizáró eseményekkel kapcsolatosan a Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeinek
Hitelkártya Hűségprogramra vonatkozó 8. pontjának az alábbi alpontjai érvényesek: 8.1,.
8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 8.6.3, 8.6.4. A Metro kártya értékesítésének
megszűnésével egyidejűleg (2010.02.01) a Metro Kártya Hűségprogram, és a METRO
utalvány igénylési lehetősége is megszűnt.
Tesco Áruházban értékesített Budapest Standard Hitelkártya
Budapest Tesco áruházakban igényelt Budapest Standard Hitelkártya esetében „Első
vásárlási tranzakció” indítható, kizárólag műszaki terméke(ke)t tartalmazhat, és legalább
egy műszaki termék árának el kell érnie a 13 900 Forintot.
Tesco áruházakban igényelt Budapest Standard Hitelkártya részt vesz a Hitelkártya
Hűségprogamban, a feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
Budapest Standard Hitelkártya Credigen ügyfeleknek
Hitelkártya első éves díja1: ................................................................................................. 0 Ft
Hitelkártya éves díja második évtől 1: ...................................................................... 5 62321 Ft
THM5: ........................................................................................................................ 47,35 %
Első vásárlás havi kamata18 ............................................................................................ 2,08%
A Credigen Bank felé fennálló 8 napot meghaladó késedelmes (azaz esedékessé vált és
lejárt) tartozás esetén a Budapest Bank hitelkártyát az ügyfél csak az első minimum összeg
befizetése után tudja majd aktiválni és használni.
Budapest Standard Hitelkártya Credigen ügyfeleknek részt vesz a Hitelkártya
Hűségprogramban, a feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
Éves vásárlási hitelkamat: 25,08%.

Közzétételt követően publikus!
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Már nem értékesített, de még élő hitelkártya konstrukciók 2
Budapest Szépség
1
Kártya
2015.06.18-tól megkötött szerződés esetében érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
3
Társkártya éves díja
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntéstől függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
Havi vásárlási kamat
THM
Kártya érvényessége*
Éves vásárlási hitelkamat
2015.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
3
Társkártya éves díja
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntéstől függően)

5256-4277-1
5256-4277-4

1 320 Ft4
nem igényelhető
250 000 –
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntéstől függően)
1 000 000 Ft
Számlavezetés havonta Főkártyára
80 Ft
Havi vásárlási kamat
2,83%
THM
40,7%7
Kártya érvényessége*
2 év
Éves vásárlási hitelkamat
33,96%
2014.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Főkártya éves díja
Társkártya éves díja3

Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye:

5256-4277-1
5256-4277-4

1 320 Ft4
nem igényelhető
250 000 –
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntéstől függően)
1 000 000 Ft
Számlavezetés havonta Főkártyára
80 Ft
Havi vásárlási kamat
2,88%
THM
41,5%7
Kártya érvényessége*
2 év
Éves vásárlási hitelkamat
34,56%.
2013.06.17-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Főkártya éves díja
Társkártya éves díja3

Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye:

5256-4277-1
5256-4277-4
4

Főkártya éves díja
Társkártya éves díja3

1 990 Ft
nem igényelhető
250 000 –
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntéstől függően)
1 000 000 Ft
Számlavezetés havonta Főkártyára
140 Ft
Havi vásárlási kamat
2,88%
THM
42,3%7
Kártya érvényessége*
2 év
Éves vásárlási hitelkamat
34,56%.
2013.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye:

Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntéstől függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
Havi vásárlási kamat
THM
Kártya érvényessége*
Éves vásárlási hitelkamat
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5256-4277-1
5256-4277-4
4

Főkártya éves díja
Társkártya éves díja3

FŐGÁZ Kártya1

Budapest Arany
2
Hitelkártya

Fióki
hitelkártyák

5256-4276-2

5.100 Ft/0 Ft
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
80 Ft
2,78%
39,10%7
2/4 év
34,41%.

5256-4278-0
4
1 320 Ft
990 Ft
250 000 –
1 000 000 Ft
80 Ft
2,78%
39,93%7
2/4 év
33,41%

-

-

-

-

5256-4276-2

5256-4278-0

-

5,6

5,6

Számlavezetés havonta Főkártyára
Havi vásárlási kamat
THM
Kártya érvényessége*
Éves vásárlási hitelkamat
2014.06.16-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye:

Expert
1
Hitelártya

2 900 Ft
nem igényelhető
250 000 –
1 000 000 Ft
190 Ft
2,88%
43,3%7
2 év
34,56%.

Közzétételt követően publikus!

4

5.100 Ft/0 Ft
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
80 Ft
2,81%
39,5%7
2/4 év
33,72%.

1 320 Ft
990 Ft
250 000 –
1 000 000 Ft
80 Ft
2,81%
40,4%7
2/4 év
33,72%

5256-4276-2

5256-4278-0

5.100 Ft/0 Ft5,6
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
80 Ft
2,83%
39,9%7
2/4 év
33,96%

1 320 Ft4
990 Ft
250 000 –
1 000 000 Ft
80 Ft
2,83%
40,7%7
2/4 év
33,96%

-

5256-4270-0
22

5.100 Ft/0 Ft
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
65 Ft
2,81%
39,7%7
2/4 év
33,72%

-

5256-4270-0

5.100 Ft/0 Ft22
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
65 Ft
2,83%
40,1%7
2/4 év
33,96%

-

5256-4276-2

5256-4278-0

5256-4280-0

5256-4270-0

5.100 Ft/0 Ft5,6
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
80 Ft
2,88%
40,7%7
2/4 év
34,56%

1 320 Ft4
990 Ft
250 000 –
1 000 000 Ft
80 Ft
2,88%
41,5%7
2/4 év
34,56%

14 000 Ft4
7 490 Ft
500 000 –
3 000 000 Ft
200 Ft
2,5%
42,2%8
4 év
30,0%

5.100 Ft/0 Ft22
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
65 Ft
2,88%
40,9%7
2/4 év
34,56%

-

5256-4278-0

5256-4280-0

5256-4270-0

-

-

-

4

4

5.100 Ft/0 Ft22
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
115 Ft
2,88%
41,2%7
2/4 év
34,56%

1 990 Ft
990 Ft
250 000 –
1 000 000 Ft
140 Ft
2,88%
42,3%7
2/4 év
34,56%

15 000 Ft
7 490 Ft
500 000 –
3 000 000 Ft
270 Ft
2,5%
43,1%8
4 év
30,0%

5256-4278-0

5256-4280-0

5256-4270-0

2 900 Ft4
990 Ft
250 000 –
1 000 000 Ft
190 Ft
2,88%7
43,3%7
2/4 év
34,56%

15 000 Ft4
7 490 Ft
400 000 –
3 000 000 Ft
190 Ft
2,5%
44,8%8
4 év
30,00%

5.100 Ft/0 Ft22
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
175 Ft
2,88%
41,6%7
2/4 év
34,56%
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2012.04.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
5256-4277-1
5256-4277-4

Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye:

-

4

Főkártya éves díja
3
Társkártya éves díja

4 300 Ft
nem igényelhető
250 000 –
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntéstől függően)
1 000 000 Ft
Számlavezetés havonta Főkártyára
270 Ft
Havi vásárlási kamat
2,88%
7
THM
43,5%
Kártya érvényessége*
2 év
Éves vásárlási hitelkamat
34,56%
2012.03.31-ig megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek

-

5256-4277-1
5256-4277-4

Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye:

-

4,23

Főkártya éves díja
3
Társkártya éves díja
Rendelkezésre álló hitelkeret (hitelbírálati döntéstől függően)
Számlavezetés havonta Főkártyára
Havi vásárlási kamat
THM
Kártya érvényessége*
Éves vásárlási hitelkamat
Kártyaértékesítés megszűnésének dátuma

5577-0451-0
5577-0451-1
5577-0455-5
5577-0455-7

6 082 Ft
nem igényelhető
50 000 –
1 000 000 Ft
217 23Ft
2,84%
44,84%7
2 év
34,08%
2014. 12.01.

2015. 12.03.

5256-4278-0

5256-4280-0

5256-4270-0

4 300 Ft4
990 Ft
250 000 –
1 000 000 Ft
270 Ft
2,88%
7
43,5%
2/4 év
34,56%

16 200 Ft4
7 490 Ft

5.100 Ft/0 Ft22
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
270 Ft
2,88%
7
41,8%
2/4 év
34,56%

5256-4278-0
4,24

5 424 Ft
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft
288 24Ft
2,84%
44,88%7
2/4 év
34,08%
2015.10.15.

400 000 – 3 000 000 Ft
270 Ft
2,67%
8
45,4%
4 év
32,04%

4,25

16 426 Ft
7 490 Ft

5256-4271-0

-

200 000 – 3 000 000 Ft
288 25Ft
2,84%
53,04%8
4 év
34,08%
2014.01.27.

Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő:
Budapest Electronic
5256-4270-0
Budapest Standard
5256-4273-0
Budapest Electronic
5256-4270-1
Lady Standard
5256-4273-6
Lady Electronic
5256-4270-5
UEFA Champions League
Lady Electronic

-

5256-4280-0

-

Go!
Go!

Lady Standard

Hitelkártya típusa
MasterCard Electronic
MasterCard Standard
MasterCard Standard
Kártya érvényessége *
3/ 4 év
2/ 4 év
2/4 év
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan - eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
2012.03.31-ig megkötött szerződések esetén a Főkártya díjai, THM 2014.06.16-tól
Főkártya
éves díja4
THM7
Budapest Electronic, Lady Electronic .................................................................................................................................... 3 295 Ft28 .................................................................................... 44,0%
Budapest Standard ............................................................................................................................................................... 5 623 Ft26 .................................................................................... 45,5%
Go! ....................................................................................................................................................................................... 5 623 Ft26 .................................................................................... 45,6%
Lady Standard ...................................................................................................................................................................... 6 739 Ft27 .................................................................................... 45,5%
UEFA Champions League ...................................................................................................................................................... 6 739 Ft27 .................................................................................... 46,3%
XS Budapest Electronic, Lady Electronic első évben ...................................................................................................................... 0 Ft .................................................................................... 44,0%
XS Budapest Standard első évben ................................................................................................................................................. 0 Ft .................................................................................... 45,0%
XS Lady standard, UEFA Champions League első évben ................................................................................................................ 0 Ft ........................................................................... 45,5; 46,3%
XS Budapest Electronic, Lady Electronic második évtől ........................................................................................................ 3 295 Ft28 .................................................................................... 44,0%
XS Budapest Standard második évtől ................................................................................................................................... 3 295 Ft28 .................................................................................... 45,0%
XS Lady Standard, UEFA Champions League második évtől .................................................................................................. 6 739 Ft27 .......................................................................... 45,5; 46,3%;
2012.03.31-ig megkötött szerződések esetén a rendelkezésre álló hitelkeret (Bank hitelbírálati döntésétől függően) ...................................................................................50 000 – 1 000 000 Ft
Készpénzfelvétel maximális összege, kivéve az 5256-4274-1 kártyaszámmal kezdődő GO! Kártya esetén ........................................................................................................... a hitelkeret 60%-a
Készpénzfelvétel maximális összege az 5256-4274-1 kártyaszámmal kezdődő GO! Kártya esetén ....................................................................................................................... a hitelkeret 50%-a
Hitelbírálati díj .......................................................................................................................................................................................................................................................................... nincs
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Hitelbírálati díj.................................................................................................................. nincs
Készpénzfelvétel maximális összege ........................................................... a hitelkeret 60%-a
Vásárlás10 ................................................................................................................. díjmentes
Minimum fizetendő összeg11 .......................... hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
Óvadék ............................................................................................................................ nincs
Előtörlesztés ............................................................................................................ díjmentes
Havi készpénzfelvételi kamat13....................................................................................... 2,95%
Kamatmentes időszak9 .............................................akár 53 nap, vásárlási tarnzakciók esetén
Kamatmentes időszak 5256-4280-0 kártyaszámmal kezdődő
kártyák esetén9 ........................................................akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén
Postai csekkes befizetés ..............................................................................................162 Ft28
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára14...............................................................3.295 Ft28
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ..........................................................................324 Ft28
Befizetés átutalással12 ............................................................................................. díjmentes
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán15 ...................................3%, de minimum 620 Ft
Készpénzfelvétel külföldön 15 ........................................................... 3%, de minimum 1 030 Ft
Csoportos beszedési megbízás16 .............................................................................. díjmentes
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben 17 ............. 50 Ft
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ..................................................................... 270 Ft
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben 17 ................................................................ .100 Ft
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben .................. 140 Ft
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben21 ......................................................................170 Ft
Mobilbank Info havonta telefonszámonként18 ........................................................... 426 Ft28
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 18,19 ..........................................................426 F28t
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 18,19 ...........................................................212 F28t
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................ díjmentes
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnes csíkkal ellátott kártya lejárati idő
előtti chipes illetve PayPass kártyára cserélése ........................................................... 1.500 Ft
PIN-kód újragyártása ...................................................................................................... 500 Ft
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2018. június 30-iga hiteltúllépés díja .................................................................................0 Ft
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja ...........................................................................1.500 Ft
HATÁLYOS KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
Napi készpénzfelvételi limit .................................................................................... 200.000 Ft
Napi készpénzfelvételi limit (db) .................................................................................... 10 db
Napi vásárlási limit .................................................................................................. 200.000 Ft
Napi vásárlási limit (db) ...................................................................................................10 db
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje:
a banki rendszerek adatkarbantartási 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 tranzakciós limitek alapbeállítások, melyektől az ügyfél egyéni beállításai eltérhetnek. A
kártyatranzakciós limiteket a Budapest Telebankon keresztül vagy bankfiókjainkban
bármikor módosíthatja a kártyabirtokos, továbbá mobiltelefonján keresztül is
megváltoztathatja a napi forint kártyatranzakciós limiteket.
FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési határidő a következő
hónap 15. napja.
A dombornyomott Budapest Standard Hitelkártya Expert ügyfeleknek esetében a fizetési
határidő a kivonat készítését követő hónap 23-a.
1.
2.

Közzétételt követően publikus!

Kártya típusa: MasterCard Standard - külföldi és belföldi használatra
Kártya típusa :MasterCard Gold - külföldi és belföldi használatú hitelkártya
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
3. A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
4. A Főkártya első éves kártyadíja a kártyakibocsátás hónapjában terhelődik, majd a
szerződéskötés dátumától számított 12 havonta, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától
vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása megtörtént-e. Az éves kártyadíj Fő- és
Társhitelkártya esetében is a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat
generál, függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi
tranzakció.
5. Az alkalmazott éves díj terhelési módszere: Az éves kártyadíj mértéke 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 hitelkeretkihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és
foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
6. 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: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.
7. 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 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.
8. Az itt közétett THM (2012.03.31-ig megkötött szerződés esetén 375 000 forintra,
2013.06.17-ig 400 000 forintra, ezt követően) 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. n 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 hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél
magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
9. A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. Az 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.,
amennyiben az elszámolási hónap 30 nap hosszú. Ettől kezdve az 53 napos periódus minden
egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a
hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
10. Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
11. Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
12. 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.
13. Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
14. A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
15. A postán történő kártyás tranzakciók
2014.03.14-től vásárlási tranzakciónak
minősülnek. Ugyanakkor, ezen tranzakció illetve annak összege a napi vásárlási limitbe
számít bele, azt csökkenti, utána 2014.03.14-től 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.
16. Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
17. A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
18. A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a
Mobilbank Info Társhitelkártyához szolgáltatás első havi díja a szolgáltatás aktiválásának
hónapjában terhelődik, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától. 2013.04.12-től Mobilbank
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Info szolgáltatás nem igényelhető A jelzett időponttól kezdődően a Bank a Bővített
Mobilbank elnevezésű szolgáltatást nyújtja, ahol a megszüntetett szolgáltatás havidíjával
azonos havidíjért szélesebb körű szolgáltatást nyújt. . 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.
19. 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.
21. A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
22. Az éves kártyadíj mértéke 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 a
hitelkeret benyílásától (azaz a hitelkártyához tartozó hitelkeret megnyílásától) 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.
23. 2012.03.31-ig megkötött AVON kártya esetén 2018.04.01-től a Főkártya éves díja 6228
Ft, számlavezetés havonta Főkártyára 222 Ft
24. 2012.03.31-ig megkötött Főgáz szerződésekesetén 2018.04.01-től a Főkártya éves díja
5554 Ft, Számlavezetés havonta Főkártyára 295 Ft
25. 2012.03.31-ig megkötött Budapest Arany Hitelkártya esetén 2018.04.01-től a Főkártya
éves díja 16820 Ft, Számlavezetés havonta Főkártyára 295 Ft
26. 2012.03.31-ig megkötött Budapest Standard, Go! hitelkártya esetén 2018.04.01-től a
Főkártya éves díja 5758Ft
27. 2012.03.31-ig megkötött Lady Standard,UEFA Champions League kártyák esetén
2018.04.01-től a Főkártya első éves díja 6901 Ft, XS Lady Standard, UEFA Champions League
második évtől 6901 Ft
28. 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára14 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Mobilbank Info havonta
telefonszámonként18 436 Ft, Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 18, 19 436 Ft,
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 18,19 217 Ft, Főkártya éves díja 3374 Ft,
Számlavezetés havonta Főkártyára 295 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.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya
hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza.
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK
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.
Az AVON Szépségpont-program feltételei
2014.06.01-ével megszűnt az AVON Szépségpont-program.
AVON Hitelkártyához társkártya igénylésére nincs lehetőség.
Együttműködő partnerünk:
Cég neve: AVON COSMETICS HUNGARY Kft. Székhelye: 2100 Gödöllő, Haraszti út 3
Állandó kedvezmény a Budapest Standard Hitelkártya EXPERT ügyfeleknek
A kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
Állandó kedvezmény a Főgáz Kártyás ügyfeleknek
A kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
FŐGÁZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI AKCIÓ – KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK, KIKÖTÉSEK
Jelen Hirdetmény FŐGÁZ Hitelkártyákra vonatkozó rendelkezési az alábbi akciós napokon
történt igénylések esetén a következő eltérések alkalmazandók:
KÁRTYA ÉVES DÍJA
A kártya éves díja a szerződés időtartama alatt ..............................................................0 Ft
2013.06.07-08-án THM FŐGÁZ Hitelkártya esetében ............................................... 41,4%
AKCIÓS NAPOK:

2013. június 7. és 8.
Együttműködő partnerünk:
Cég neve: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20
BUDAPEST BANK ARANY HITELKÁRTYA KEDVEZMÉNYEK
2010. november 1. után igényelt kártyák kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya
Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
2010. október 31-ig igényelt kártyák kedvezményeinek feltételei: A Budapest Bank Arany
Hitelkártya esetében a Bank az elköltött összeg 3%-nak egészértékét adja kedvezményként
minden hazai vagy külföldi vásárlás után, amit hotelben, légitársaságok szolgáltatásainak
igénybe vételekor (pl. repülőjegy-vásárlás, utasbiztosítás, stb.) vagy utazási irodában költ,
egyéb hazai vagy külföldi vásárlások után pedig az elköltött összeg 1%-nak egészértékét adja
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Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
kedvezményként. /Pl.:- a kártyásvásárlás értéke: 5.630,-Ft; az elköltött összeg 3%-a= 168,9,Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 3%-nak egészértéke)=
168,-Ft/.
Hotelekben történt költés csak a szállással és azzal kapcsolatban felmerült költségekre
értendő, a hotelben található egyéb szolgáltatásokra, például ajándékboltban történő
vásárlásra, nem.
A kedvezmény rendelkezésre bocsátása minden esetben automatikusan, havonta egyszer,
egy összegben, a vásárlási tranzakciók könyvelési időpontját követő hónap elsején történik
meg a hitelszámlán. A kedvezmény mind a Fő-, mind a hozzá kapcsolódó egy vagy több
Társhitelkártyával történő vásárlások után jár a Főkártyabirtokosnak.
A Budapest Bank Arany Hitelkártyához díjmentes – 2011.10.01. utáni igénylések esetén,
Komfort10 egyéni - külföldi utasbiztosítás jár. A biztosítással kapcsolatos részletes
információkat az UNION Biztosító Zrt. C5000B általános és C5200B különös utasbiztosítási
feltételek és az Ügyféltájékoztató tartalmazzák, melyek a www.budapestbank.hu
weboldalon érhetőek el.
Sürgősségi készpénzfelvétel: Abban az esetben, ha a Főkártyabirtokos Budapest Bank Arany
hitelkártyáját külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt - bankunknál,
vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a Hirdetmény szerinti díj
felszámítása mellett - 1 munkanapon belül készpénzhez juthat, a Bank által engedélyezett
összegig (még rendelkezésre álló készpénzfelvételi limitig). A készpénzfelvétel helyéről és az
esetleges összegkorlátozásról a MasterCard értesíti az ügyfelet.
Sürgősségi kártyapótlás: Ha a Főkártyabirtokos Budapest Bank Arany hitelkártyáját
külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt bankunknál bejelenti, akkor
kérésére - a Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 1 munkanap alatt az új
bankkártyát a Bank legyártja, majd futár segítségével – melynek költsége a
Főkártyabirtokost terheli - az ügyfélhez eljuttatja. A bejelentés során a futárral kapcsolatos
költségek kiszámításra kerülnek és az összegről az ügyfél tájékoztatást kap
KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK, KIKÖTÉSEK – XS árazás 2015.01.31-ig megkötött szerződések
esetén
A Budapest Standard Hitelkártya (melynek első kilenc számjegye 5256-4270-0)
értékesítése 2015.01.31-től megszüntetésre került.
XS árazás vonatkozik az XSA, XSL, XSM, DOP és DPP díjcsomagokra egységesen. Jelen
Hirdetmény rendelkezései vonatkoznak a Budapest Bankkal Dolgozói Juttatások
Programban résztvevő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, cégcsoportok
munkavállalóira,
szakszervezetek,
társadalmi
szervezetek,
egyéb
szervezetek
munkavállalóira, és természetes személy tagjaira, szakszervezeti szövegségek
tagszervezeteinek természetes személy tagjaira, munkavállalóira, és egyéb szervezetek,
szerveződések tagjainak (tag-szervezeteinek) munkavállalóira, valamint az eddig felsorolt
társaságok/szervezetek vezetőire és helyetteseire (igazgatósági tag, ügyvezető, gazdasági
vezető, pénzügyi vezető, személyügyi vezető), akik a Budapest Bankkal a jelen
Hirdetményben szabályozott bármely szolgáltatásra szerződést kötnek, és az adott pénzügyi
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában a
társaságnál/szervezetnél alkalmazásban álltak, tagsági viszonyban voltak. Munkavállaló
fogalmába beleértendő a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, és
megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy
partnerek.
Budapest Standard Hitelkártya ECO díjcsomag (eltérés a fenti díjaktól) 2012.03.312015.01.31-ig megkötött szerződések esetén
A Budapest Standard Hitelkártya (melynek első kilenc számjegye 5256-4270-0)
értékesítése 2015.01.31-től megszüntetésre került.
A Főkártya éves díja a szerződés időtartama alatt .............................................................. 0 Ft
Számlavezetés havonta Főkártyára a szerződés időtartama alatt ...................................... 0 Ft
Havi vásárlási kamat16 .................................................................................................... 4,00%
16
Havi készpénzfelvételi kamat ....................................................................................... 4,00%
Mobilbank Info és Bővített Mobilbank Info havonta telefonszámonként a szerződés
időtartama alatt ................................................................................................................ 0 Ft
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16

Éves vásárlási hitelkamat: 48,00%, Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 48%; THM : 61,5%
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
hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj
mutatót (THM) eredményez.
Budapest Standard Hitelkártya DJP (Dolgozói Juttatások Program szerinti) árazás
2015.01.31-ig megkötött szerződések esetén
A DJP árazása megegyezik a kártyák normál hirdetmény szerinti árazásával. Normál
Hirdetménytől eltérő feltételek:
Mobilbank Info és Bővített Mobilbank Info havonta telefonszámonként a szerződés
időtartama alatt .............................................................................................................0 Ft
Budapest Standard Hitelkártya DEX (Dolgozói Exkluzív) árazás 2012.12.01-2015.01.31-ig
kötött szerződések esetén
A Budapest Standard Hitelkártya (melynek első kilenc számjegye 5256-4270-0)
értékesítése 2015.01.31-től megszüntetésre került.
Dolgozói Juttatások Programban részvevő a Budapest Bank Dolgozói Juttatások Programban
stratégiai partnerének minősülő társas vállalkozások munkavállalói részére, amennyiben a
cég az Együttműködési megállapodásában Hitelkártyára kötött megállapodást. A társas
vállalkozásnak, az előzőeken túl, az alábbi feltételek legalább egyikének is meg kell felelnie:

a gazdasági társaság és kapcsolt vállalkozása(i) együttesen minimum 1.000 főt
foglalkoztatnak;

közös terméke van a Bankkal;

a szerződéskötést megelőző lezárt évi árbevétele meghaladja a 25 milliárd
forintot;

országos hálózattal rendelkezik (minimum 10 telephely, mely megjelenik a
cégdokumentumokban).
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 DEX árazása megegyezik a kártyák normál hirdetmény szerinti árazásával, kivéve a
következőkben meghatározott eltérő feltételeket:
Éves kártyadíj a Hitelkártya szerződés időtartama alatt .................................................0 Ft
Mobilbank Info és Bővített Mobilbank Info havonta telefonszámonként a Hitelkártya
szerződés időtartama alatt ............................................................................................0 Ft
THM1. ......................................................................................................................... 41,2%
A kedvezmények csak új hitelkártya-igénylés esetén érvényesek. Új hitelkártya-igénylésnek
azok az igénylések minősülnek, amelyek esetében az igénylést benyújtó ügyfél az igénylés
benyújtását megelőző két hónapban nem rendelkezett a Budapest Banknál Budapest
Standard Hitelkártyával.
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Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Jelenleg értékesített hitelkártyákra 2016. 06. 23. előtt kötött szerződések kondíciói
Fióki
hitelkártyák
16

Budapest
Arany
Hitelkártya
16

Nem fiókban
értékesített
GO! Kártya
16

Euronics
Hitelkártya
12

Kamatmentes periódus
45 nap
45 nap
45 nap
53 nap
2016.01.01-től megkötött szerződés esetében érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a
5256-4273-8
5256-4273-8
5256-4273-9
5256-4280-1
5256-4276-1
kártyákra, amelyek első
52564273-9
5256-4274-1
kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
5.100 Ft/0
5.100 Ft/0
2
1
14 000 Ft
5.100 Ft/0 Ft
1
4,5
Ft
Ft
14
Társkártya éves díja
990 Ft
7 490 Ft
990 Ft
990 Ft

Telenor
MyCard
12

53 nap

upc partnerkártya
12

53 nap

5256-4285-0

5256-4274-5

díjmentes

1 320 Ft

26

990 Ft

7

990 Ft

ING Nívó,
ING Nívó
Plusz és ING
Trend
hitelkártya
16
45 nap

5256-4270-7

5256-4273-9
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5256-4278-1

5256-4279-0

nem
igényelhető

990 Ft

990 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

igényelhető

Rendelkezésre álló
100 000 –
500 000 –
100 000 –
100 000 –
hitelkeret (hitelbírálati
1 000 000 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
döntéstől függően)
Számlavezetés havonta
65 Ft
200 Ft
65 Ft
80 Ft
Főkártyára
Havi vásárlási kamat
2,83%
2,45%
2,83%
2,83%
THM13
40,1%
41,4%
40,1%
39,9%
Kártya érvényessége*
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2/4 év
Éves vásárlási
33,96%
29,4%
33,96%
33,96%
hitelkamat
2014.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
5256-4273-0
Érvényes azokra a
5256-4273-0
5256-4273-8
kártyákra, amelyek első
5256-4273-8
5256-4280-0
5256-4273-6
5256-4276-1
kilenc számjegye:
5256-4273-6
5256-4280-1

45 nap

5.100 Ft/0
10,11,12
Ft

igényelhető

250 000 –
1 000 000 Ft

16

53 nap

3.000 Ft/0 Ft

3

Rendelkezésre álló
100 000 Ft –
500 000 –
100 000 –
100 000 –
100 000 –
250 000 –
250 000 –
hitelkeret (hitelbírálati
1 000 000 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
döntéstől függően)
Számlavezetés havonta
65 Ft
200 Ft
65 Ft
80 Ft
550 Ft
80 Ft
65 Ft
Főkártyára
Havi vásárlási kamat
2,78%
2,4%
2,78%
2,78%
2,92%
2,78%
2,78%
THM13
39,32%
40,63%
39,32%
39,10%
40,64%
39,93%
40,05%
Kártya érvényessége*
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2 év
2/4 év
Éves vásárlási
33,41%
28,8%
33,41%
33,41%
34,98%
33,41%
33,41%
hitelkamat
2015.01.01-től, 850-es logojú Telenor Mycard esetén 2014.12.16-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a
5256-4273-8
5256-4273-8
5256-4273-9
5256-4280-1
5256-4276-1
5256-4285-0
5256-4274-5
5256-4270-7
kártyákra, amelyek első
52564273-9
5256-4274-1
kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
5.100 Ft/0
5.100 Ft/0
14 000 Ft2
5.100 Ft/0 Ft1
díjmentes
1 320 Ft7
1 120 Ft3
Ft1,
Ft4,5
14
nem
Társkártya éves díja
990 Ft
7 490 Ft
990 Ft
990 Ft
990 Ft
100 000 –
1 000 000 Ft

12

Tesco
Vásárlókártya

1 120 Ft

Rendelkezésre álló
100 000 Ft –
500 000 –
100 000 –
100 000 –
100 000 –
250 000 –
250 000 –
hitelkeret (hitelbírálati
1 000 000 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
döntéstől függően)
Számlavezetés havonta
0 Ft
200 Ft
0 Ft
0 Ft
550 Ft
0 Ft
0 Ft
Főkártyára
Havi vásárlási kamat
2,88%
2,39%
2,88%
2,90%
2,90%
2,82%
2,81%
13
THM
40,34%
40,35%
40,34%
40,35%
40,35%
39,92%
39,98%
Kártya érvényessége*
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2 év
2/4 év
Éves vásárlási
34,51%
28,64%
34,51%
34,76%
34,76%
33,80%
33,68%
hitelkamat
2015.06.18-tól, 781-es logójú FŐGÁZ kártya esetén 2015.10.15-től megkötött szerződés esetében érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a
5256-4273-8
5256-4273-8
5256-4273-9
5256-4280-1
5256-4276-1
5256-4285-0
5256-4274-5
5256-4270-7
kártyákra, amelyek első
52564273-9
5256-4274-1
kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
5.100 Ft/0
5.100 Ft/0
14 000 Ft2
5.100 Ft/0 Ft1
díjmentes
1 320 Ft7
1 120 Ft3
Ft1
Ft4,5
nem
Társkártya éves díja14
990 Ft
7 490 Ft
990 Ft
990 Ft
990 Ft26
990 Ft

Rendelkezésre álló
100 000 –
500 000 –
100 000 –
100 000 –
hitelkeret (hitelbírálati
1 000 000 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
döntéstől függően)
Számlavezetés havonta
65 Ft
200 Ft
65 Ft
80 Ft
Főkártyára
Havi vásárlási kamat
2,81%
2,43%
2,81%
2,81%
THM13
39,7%
41,1%
39,7%
39,5%
Kártya érvényessége*
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2/4 év
Éves vásárlási
33,72%
29,16%
33,72%
33,72%
hitelkamat
2014.06.16-tól megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a
5256-4273-8
5256-4273-8
5256-4280-1
52564273-9
5256-4276-1
kártyákra, amelyek első
5256-4273-9
5256-4273-7
kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
5.100 Ft/0
5.100 Ft/0
14 000 Ft2
5.100 Ft/0 Ft1
Ft1
Ft4,5,6
Társkártya éves díja14
990 Ft
7 490 Ft
990 Ft
990 Ft

Főgáz Kártya

250 000 –
1 000 000 Ft

8

0 Ft

0 Ft

2,90 %
39,92 %
2 év

2,88%
40,34%
2/4 év

33,80%

34,51%

5256-4278-1

5256-4279-0

3.000 Ft/0 Ft8

5.100 Ft/0
Ft10,11,12

990 Ft

990 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

80 Ft

65 Ft

2,78 %
39,1 %
2 év

2,784%
39,3%
2/4 év

33,41%

33,41%

5256-4278-0

5256-4279-0

1 320 Ft3

5.100 Ft/0
Ft10,11

990 Ft

990 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

550 Ft

80 Ft

65 Ft

80 Ft

65 Ft

2,92%
40,8%
2/4 év

2,81%
40,4%
2 év

2,81%
40,5%
2/4 év

2,81%
40,4%
2/4 év

2,81%
39,7%
2/4 év

35,04%

33,72%

33,72%

33,72%

33,72%

-

5256-4274-5

5256-4270-7

5256-4278-0

5256-4279-0
5577-0459-0

-

1 320 Ft7

1 120 Ft3

1 320 Ft3

5.100 Ft/0
Ft10,11

-

990 Ft

nem
igényelhető

990 Ft

990 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

80 Ft

65 Ft

80 Ft

65 Ft

2,83%
40,7%
2 év

2,83%
40,8%
2/4 év

2,83%
40,7%
2/4 év

2,83%
40,1%
2/4 év

33,96%

33,96%

33,96%

33,96%

5256-4274-5

5256-4270-7

5256-4278-0

5256-4279-0

-

-

-

52564273-9
5256-4273-7

Közzétételt követően publikus!
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
Főkártya éves díja
Társkártya éves díja

5.100 Ft/0
1
Ft

14 000 Ft

5.100 Ft/0 Ft

5.100 Ft/0
4,5,6
Ft

-

1 320 Ft

990 Ft

7 490 Ft

990 Ft

990 Ft

-

2

1

1 120 Ft

1 320 Ft

5.100 Ft/0
10,11
Ft

990 Ft

nem
igényelhető

990 Ft

990 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

7

14

Rendelkezésre álló
100 000 –
500 000 –
100 000 –
100 000 –
hitelkeret (hitelbírálati
1 000 000 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
döntéstől függően)
Számlavezetés havonta
65 Ft
200 Ft
65 Ft
80 Ft
Főkártyára
Havi vásárlási kamat
2,88%
2,5%
2,88%
2,88%
13
THM
40,9%
42,2%
40,9%
40,7%
Kártya érvényessége*
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2/4 év
Éves vásárlási
34,56%
30,00%
34,56%
34,56%
hitelkamat
2013.06.17-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek

Érvényes azokra a
kártyákra, amelyek első
kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
Társkártya éves díja

80 Ft

65 Ft

80 Ft

65 Ft

-

2,88%
41,5%
2 év

2,88%
41,6%
2/4 év

2,88%
41,5%
2/4 év

2,88%
40,9%
2/4 év

-

34,56%

34,56%

34,56%

34,56%

Főgáz Kártya

Tesco
Vásárlókártya

Fióki
hitelkártyák

Budapest
Arany
Hitelkártya

Nem fiókban
értékesített
GO! Kártya

Euronics
Hitelkártya

Telenor
MyCard

upc partnerkártya

ING Nívó,
ING Nívó
Plusz és ING
Trend
hitelkártya

5256-4273-0
5256-4273-6

5256-4280-0
5256-4280-1

5256-4273-0
5256-4273-6
5256-4273-7

5256-4276-1

-

5256-4274-5

5256-4270-7

5256-4278-0

5256-4279-0

5.100 Ft/0
Ft1

15 000 Ft2

5.100 Ft/0 Ft1

5.100 Ft/0
Ft4,5

-

1 990 Ft7

1 990 Ft3

1 990 Ft3

5.100 Ft/0 Ft11

990 Ft

7 490 Ft

990 Ft

-

990 Ft

nem
igényelhető

990 Ft

990 Ft

-

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

-

140 Ft

100 Ft

140 Ft

75 Ft

-

2,88%
42,4%
2 év
34,56%

2,88%
42,4%
2/4 év
34,56%

2,88%
42,3%
2/4 év
34,56%

2,95%
42,1%
2/4 év
35,40%

-

5256-4274-5

5256-4270-7

5256-4278-0

5256-4279-0

-

2 900 Ft7

2 900 Ft3

2 900 Ft3

5.100 Ft/0 Ft11

-

990 Ft

nem
igényelhető

990 Ft

990 Ft

-

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

-

190 Ft

155 Ft

190 Ft

130 Ft

-

2,88%
43,3%
2 év
34,56%

2,88%
43,4%
2/4 év
34,56%

2,88%
43,3%
2/4 év
34,56%

2,95%
42,4%
2/4 év
35,40%

-

-

-

-

5256-4279-0

-

-

-

-

5.100 Ft/0 Ft11
990 Ft

-

-

-

-

100 000 –
1 000 000 Ft

-

-

-

-

240 Ft

-

-

-

-

2,95%
42,8%
2/4 év
35,40%

-

5256-4274-5

5256-4270-7

5256-4278-0

5256-4279-0

-

4 300 Ft7

4 300 Ft3

4 300 Ft3

5.100 Ft/0
Ft10,11

-

990 Ft

nem
igényelhető

990 Ft

990 Ft

Rendelkezésre álló
100 000 –
500 000 –
100 000 –
100 000 –
hitelkeret (hitelbírálati
1 000 000
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
döntéstől függően)
Ft
Számlavezetés havonta
115 Ft
270 Ft
115 Ft
130 Ft
Főkártyára
Havi vásárlási kamat
2,88%
2,5%
2,88%
2,88%
THM13
41,2%
43,1%
41,2%
41,0%
Kártya érvényessége*
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2/4 év
Éves vásárlási hitelkamat
34,56%
30,00%
34,56%
34,56%
2013.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a
5256-4273-0
5256-4273-0
5256-4280-0
5256-4273-6
5256-4273-6
5256-4276-1
kártyákra, amelyek első
5256-4280-1
5256-4270-0
5256-4273-7
kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
5.100 Ft/0
5.100 Ft/0
15 000 Ft2
5.100 Ft/0 Ft1
Ft1
Ft4,5
14
Társkártya éves díja
990 Ft
7 490 Ft
990 Ft
990 Ft
Rendelkezésre álló
100 000 –
400 000 –
100 000 –
100 000 –
hitelkeret (hitelbírálati
1 000 000 Ft
3 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
döntéstől függően)
Számlavezetés havonta
175 Ft
190 Ft
175 Ft
190 Ft
Főkártyára
Havi vásárlási kamat
2,88%
2,5%
2,88%
2,88%
THM13
41,6%
44,8%
41,6%
41,4%
Kártya érvényessége*
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2/4 év
Éves vásárlási hitelkamat
34,56%
30,00%
34,56%
34,56%
2012.07.27-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a
kártyákra, amelyek első
kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
Társkártya éves díja14
Rendelkezésre álló
hitelkeret (hitelbírálati
döntéstől függően)
Számlavezetés havonta
Főkártyára
Havi vásárlási kamat
THM13
Kártya érvényessége*
Éves vásárlási hitelkamat
2012.04.01-től megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Érvényes azokra a
5256-4273-0
5256-4273-0
5256-4280-0
5256-4273-6
5256-4276-1
kártyákra, amelyek első
5256-4273-6
5256-4280-1
5256-4273-7
kilenc számjegye:
Főkártya éves díja
5.100 Ft/0
5.100 Ft/0
16 200 Ft2
5.100 Ft/0 Ft1
Ft1
Ft4,5
Társkártya éves díja14
990 Ft
7 490 Ft
990 Ft
990 Ft

Azonosító: H-164/2018

3

-

14

Rendelkezésre álló
hitelkeret (hitelbírálati
döntéstől függően)
Számlavezetés havonta
Főkártyára
Havi vásárlási kamat
THM13
Kártya érvényessége*
Éves vásárlási hitelkamat

3

100 000 –
1 000 000 Ft

400 000 –
3 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

-

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

250 000 –
1 000 000 Ft

100 000 –
1 000 000 Ft

270 Ft

270 Ft

270 Ft

270 Ft

-

270 Ft

270 Ft

270 Ft

210 Ft

2,88%
41,8%
2/4 év
34,56%

2,67%
45,4%
2/4 év
32,04%

2,88%
41,8%
2/4 év
34,56%

2,88%
41,5%
2/4 év
34,56%

-

2,88%
43,5%
2 év
34,56%

2,88%
43,8%
2/4 év
34,56%

2,88%
43,5%
2/4 év
34,56%

2,95%
42,6%
2/4 év
35,40%

Közzétételt követően publikus!
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

2012.03.31-ig megkötött szerződésekre érvényes díjak, kamatok, és egyéb feltételek
Budapest
Nem fiókban
Fióki
Euronics
Arany
értékesített
hitelkártyák
Hitelkártya
Hitelkártya
GO! Kártya
5256-4273-7
Érvényes azokra a
5256-4273-0
5256-4280-0
5256-4274-0
kártyákra, amelyek
5256-4273-6
5256-4280-1
5256-4273-6
első kilenc számjegye:

Telenor
MyCard

upc partnerkártya

ING Nívó, ING
Nívó Plusz és

ING Trend
hitelkártya

Főgáz
Kártya

Tesco
Vásárlókártya

-

5256-4274-5

5256-4270-8
5256-4270-9
5256-4270-7

5577-0450-9

52564278-0

5256-4279-0

-

6 739 Ft

5256-4273-0

Főkártya éves díja

3,27

5 623 Ft

2,28

16 426 Ft

3,27

5 623 Ft

-

14

7,29

29

6 739 Ft

30

3 295 Ft

5 424
3,31
Ft
990 Ft

9,31

5 424 Ft

nem igényelhető
nem igényelhető
Társkártya éves díja
990 Ft
7 490 Ft
990 Ft
990 Ft
990 Ft
Rendelkezésre álló
50 000 –
100 000 –
hitelkeret
200 000 –
50.000 100 000 –
200 000 –
50 000 –
100 000 –
1 000 000
1 000 000
(hitelbírálati
3 000 000 Ft
1.000.000Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000Ft
1 000 000 Ft
Ft
Ft
döntéstől függően)
Számlavezetés
27
28
27
29
30
30
31
31
288 Ft
288 Ft
288 Ft
288 Ft
268 Ft
268 Ft 288 Ft
288 Ft
havonta Főkártyára
Havi vásárlási kamat
2,84%
2,84%
2,84%
2,84%
2,84%
2,84%
2,84%
2,95%
13
THM
45,5%
53,04%
45,56%
45,8%
46,18%
43,84%44,88%
47,25 %
Kártya érvényessége*
2/4 év
2/4 év
2/4 év
2 év
2/4 év
3/ 4 év
2/4 év
2/4 év
Éves vásárlási
34,08%
34,08%
34,08%
34,08%
34,08%
34,08%
34,08%
35,40%
hitelkamat
*A Bank jogosult a megadott érvényességi időtől – Ügyfelek részére nem hátrányosan - eltérni és hosszabb érvényességi idővel hitelkártyát kibocsátani.
EGYÉB DÍJAK (FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.) aktiválása megtörtént-e. Az éves kártyadíj Fő- és
Kártya típusa ..................... MasterCard Standard/Electronic - külföldi és belföldi használatra
Társhitelkártya esetében is a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat
15
Vásárlás ................................................................................................................ díjmentes
generál, függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi
Óvadék ............................................................................................................................ nincs
tranzakció.
Előtörlesztés ............................................................................................................ díjmentes
3
Az alkalmazott éves díj terhelési módszere 2012. március 31-ig: A Főkártya első éves
2012.03.31-ig megkötött szerződések esetén a számlavezetés havonta Főkártyára ... 288 Ft32
kártyadíja a kártyakibocsátás hónapjában terhelődik, majd a szerződéskötés dátumától
Postai csekkes befizetés .............................................................................................. 162 Ft32
számított 12 havonta, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától vagy attól, hogy a kártya
Késedelmes fizetés eljárási díj Főkártyára20 .............................................................. 3 295 Ft32
(pótlás, csere stb.) aktiválása megtörtént-e. Az éves kártyadíj Fő- és Társhitelkártya
32
Befizetés Budapest Bank bankfiókban ......................................................................... 324 Ft
esetében is a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat generál,
19
Befizetés átutalással ............................................................................................. díjmentes
függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció.
21
Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, postán ................................... 3%, de minimum 620 Ft
4
Az éves kártyadíj mértéke 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az Az éves kártyadíj 0 Ft,
21
Készpénzfelvétel külföldön ........................................................... 3%, de minimum 1 030 Ft
amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat
16
Kamatmentes időszak .......................................... akár 45 nap, vásárlási tranzakciók esetén
időpontja a hitelkártya aktiválásától számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt
Minimum fizetendő összeg17 ..........................hó végi elszámoláskor a fennálló tartozás 5%-a
követően minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél
Havi készpénzfelvételi kamat18 ...................................................................................... 2,95%
teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra,
Csoportos beszedési megbízás22 .............................................................................. díjmentes
beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
23
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára Budapest Bankos ATM-ben ............. 50 Ft
5
A kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott „Első
PIN-kód csere telefonos ügyfélszolgálaton ..................................................................... 270 Ft
vásárlási tranzakció” esetén az első évben a Bank nem alkalmaz vizsgálatot az éves díj
23
PIN-kód csere Budapest Bankos ATM-ben ................................................................ .100 Ft
terhelésére. A hitelkártya első éves kártyadíja 0 Ft, a második évtől kezdődően 5.100 Ft vagy
Felhasználható egyenleg lekérdezése Főkártyára idegen bankos ATM-ben .................. 140 Ft
0 Ft. A hitelkártya éves kártyadíja a második évtől 0 Ft, amennyiben a hitelkeret
PIN-kód csere idegen bankos ATM-ben26 ....................................................................... 170 Ft
kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja első alkalommal
Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 23,24, ........................................................ 426 Ft32
az igénylés helyszínén végzett első vásárlási tranzakció napját követő 15. teljes naptári hónap
Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 23,24 .......................................................... 212 Ft32
utolsó napja, illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság
Mobiltelefon-kártya feltöltése ................................................................................ díjmentes
vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő
Elveszett, ellopott kártya pótlása, csak mágnescsíkkal ellátott kártya lejárati idő előtti chipes
tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
illetve Paypass kártyára cserélése ............................................................................... 1.500 Ft
6
2014. június 11. – 2014. november 18. között igényelt, a kártyaigénylés
PIN-kód újragyártása ..................................................................................................... 500 Ft
jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” esetén,
2018. június 30-ig a hiteltúllépés díja ................................................................................ 0 Ft
amennyiben az „Első vásárlási tranzakció” 20 hónapos Részletformáló szolgáltatás
2018. július 1-től a hiteltúllépés díja ........................................................................... 1500 Ft
keretében történt, az első és második évben a Bank nem alkalmaz vizsgálatot az éves díj
KÁRTYATRANZAKCIÓS LIMITEK (KÜLÖN FŐ- ÉS TÁRSKÁRTYÁRA)
terhelésére, ennek megfelelően az előzőekben megjelölt időszakban az éves kártyadíj 0 Ft.
Napi készpénzfelvételi limit .................................................................................... 200.000 Ft
Harmadik évtől az alábbiak érvényesülnek: A hitelkártya éves kártyadíja a harmadik évtől 0
Napi készpénzfelvételi limit (db) ................................................................................... 10 db
Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A
Napi vásárlási limit ................................................................................................. 200.000 Ft
vizsgálat időpontja első alkalommal az igénylés helyszínén végzett első vásárlási tranzakció
Napi vásárlási limit (db) ................................................................................................... 10 db
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
Bankkártya napi vásárlási és ATM készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességi ideje:
hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és
a banki rendszerek adatkarbantartási időszükséglete alapján a tárgynapra vonatkozó
egyéb költségekre) kiterjed.
bankkártya összeg, vagy tétel limit nem pontosan tárgynapon közép-európai idő (CET)
7
A Főkártya első éves kártyadíja egy összegben, az első kártyahasználat után terhelődik,
szerint 0 órától 24 óráig tart. A bankkártya rendszerek adott napi napzárási
függetlenül attól, hogy az első tranzakciót a Fő- vagy a társkártyával hajtották-e végre, majd
adatkarbantartás időszükségletétől függően a Bankkártya napi vásárlási és ATM
ezt követően 12 havonta, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától. Az éves kártyadíj Fő- és
készpénzfelvételi összeg és tétel limit érvényességnek kezdete a tárgynapot megelőző nap
Társhitelkártya esetében is a hitelkeret terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat
21.30 óra illetve tárgynap 2.00 óra között változik, míg érvényességnek vége a tárgynap
generál, függetlenül attól, hogy az adott hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi
21.30 óra illetve tárgynapot követő nap 2.00 óra között változik. Ennek értelmében a limitek
tranzakció.
érvényességi időtartama 24 óránál több és kevesebb is lehet.
8 Az éves kártyadíj mértéke 3.000 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a
FIZETÉSI HATÁRIDŐ (Fióki Hitelkártya, Arany Hitelkártya, Nem fiókban értékesített GO!
hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja a
Kártya, ING Nívó, ING Nívó Plusz és ING Trend hitelkártya és Tesco Vásárlókártya esetén)
hitelkártya aktiválásától számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. Fizetési határidő a következő
minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes
hónap 15. napja.
tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt
FIZETÉSI HATÁRIDŐ (Euronics Hitelkártya, Telenor MyCard, upc partnerkártya és Főgáz
kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
Kártya esetén)
9 Az alkalmazott éves díj terhelési módszere 2012. március 31-ig: A Főkártya első éves
A havi kivonatok minden hónap utolsó napján készülnek. 2012. május 20-tól fizetési
kártyadíja egyösszegben terhelődik, a hitelkártyaszámla terhére történő első tranzakció
határidő a kivonat készítését követő hónap 23-a.
könyvelési hónapjának utolsó napján. Első tranzakciónak minősül a kártya kibocsátását
megelőzően a hitelkeret terhére végzett azonnali vásárlás az áruházban (Első vásárlás),
1
Az éves kártyadíj mértéke 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a
illetve a kártya aktiválását követő első, akár a Fő-, akár a Társkártyás által kezdeményezett
hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat
tranzakció is. A soron következő éves díjak ezt követően 12 havonta kerülnek beterhelésre,
időpontja a hitelkeret benyílásától (azaz a hitelkártyához tartozó hitelkeret
függetlenül a hitelkeret kihasználtságától vagy attól, hogy a kártya (pótlás, csere stb.)
megnyílásától) számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően
aktiválása megtörtént-e. Az éves kártyadíj Fő- és Társhitelkártya esetében is a hitelkeret
minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes
terhére terhelődik, mely havi számlavezetési díjat is generál, függetlenül attól, hogy az
tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra,
adott hónapban volt-e vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakció.
beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
10
2
A Főkártya első éves kártyadíja a kártyakibocsátás hónapjában terhelődik, majd a

2014. május 29. és 2014. június 12. között és
szerződéskötés dátumától számított 12 havonta, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)



2014. szeptember 03 és 2014. szeptember 10. között és
2014. november 27. és 2014. december 10. között 99.990 Ft hitelösszeg feletti
igénylések esetén

2014. december 11. és 2014. december 24. között a Tesco áruházakban
megjelölt Samsung és LG márkájú televíziók vásárlása és 49.000 Ft hitelösszeg
feletti igénylések esetén

2015. április 1. és 2015. május 31. között a Tesco áruházakban megjelölt
Samsung és LG márkájú televíziók vásárlása és 49.000 Ft hitelösszeg feletti
igénylések esetén

2015. december 03. és 2015. december 24. között a 49.000 Ft hitelösszeg
feletti igénylések esetén
kizárólag a http://tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/elonyok linken meghirdetett
Tesco áruházakban igényelt, a kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén
végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben az „Első vásárlási tranzakció”
20 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 5100 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.
11 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.
12 A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. Az 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.,
amennyiben az elszámolási hónap 30 nap hosszú. Ettől kezdve az 53 napos periódus minden
egyes további napon 1 nappal csökken. Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a
hitelszámlát a költések napjától számított hitelkamat terheli.
13 Az itt közétett THM 375 000 forintra , 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. n 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 hitelkártya
készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM)
eredményez.
14 A Társhitelkártya első éves kártyadíja egyösszegben, 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.
15 Külföldi hitelkártyás vásárlásnál és készpénz felvételnél a konverzió a terhelés napján
érvényes bankkártya eladási árfolyamon történik. A dombornyomott MasterCard Standard
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.
16 A kamatmentesség csak vásárlási tranzakciókra vonatkozik, amennyiben teljes
tartozását (beleértve a Hitelkártya kamatait, díjait stb.) visszafizeti esedékességkor. A 45
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 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken.
Készpénzfelvétel, illetve részletfizetés során a hitelszámlát a költések napjától számított
hitelkamat terheli.
17 Amennyiben hitelkeretét részben, vagy egészben igénybe vette. Egyedi megállapodás
alapján a Bank átállíthatja 3%-ra, legfeljebb 6 hónapra. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
18 Éves készpénzfelvételi hitelkamat: 35,40%.
19 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.
20 A Bank belső szabályzatai alapján dönthet a késedelmi díj eseti jóváírásáról.
21 A postán történő kártyás tranzakciók
2014.03.14-től vásárlási tranzakciónak
minősülnek. Ugyanakkor, ezen tranzakció illetve annak összege a napi vásárlási limitbe
számít bele, azt csökkenti, utána 2014.03.14-től 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,

Azonosító: H-164/2018

költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számíthat fel, vagy kedvezményt nyújthat,
amelyekről a tranzakciót megelőzően kötelesek a Kártyabirtokost tájékoztatni.
22 Ezen tranzakció, illetve annak összege a napi vásárlási limitbe számít bele, azt
csökkenti, vonatkozik rá a kamatmentesség.
23 A szolgáltatás a Budapest Bank ATM-jeinél vehető igénybe.
24 A Mobilbank Info Szolgáltatás, a Bővített Mobilbank Info szolgáltatás Főkártyára és a
Mobilbank Info Társhitelkártyához szolgáltatás első havi díja a szolgáltatás aktiválásának
hónapjában terhelődik, függetlenül a hitelkeret kihasználtságától. 2013.04.12-től Mobilbank
Info szolgáltatás nem igényelhető, . A jelzett időponttól kezdődően a Bank a Bővített
Mobilbank elnevezésű szolgáltatást nyújtja, ahol a megszüntetett szolgáltatás havidíjával
azonos havidíjért szélesebb körű szolgáltatást nyújt. A 2013.04.12. előtt igényelt
hitelkártyák esetén ez a szolgáltatás a Telebankon keresztül igényelhető változatlan áron.
25 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.
26 A szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.
27 2012.04.01-ig megkötött GO!esetén 2018.04.01-től a Főkártya éves díja 5758 Ft,
Számlavezetés havonta Főkártyára 295 Ft
28 2012.04.01-ig megkötött Budapest Arany Hitelkártya esetén a Főkártya éves díja
16820 Ft, Számlavezetés havonta Főkártyára 295 Ft
29
2012.04.01-ig megkötött UPC kártya esetén 2018.04.01-től a Főkártya éves díja
6901 Ft, Számlavezetés havonta Főkártyára 295 Ft
30 2012.04.01-ig megkötött ING Trend hitelkártya esetén 2018.04.01-től a Főkártya
éves díja 3394 Ft, Számlavezetés havonta Főkártyára 274 Ft
31 2012.04.01-ig megkötött TESCo, Főgáz kártya esetén 2018.04.01-től a Főkártya éves
díja 5554 Ft, Számlavezetés havonta Főkártyára 295Ft
32 2018.04. 01-től a Postai csekkes befizetés 166 Ft, Késedelmes fizetés eljárási díj
Főkártyára20 3374 Ft, Befizetés Budapest Bank bankfiókban 332 Ft, Mobilbank Info
havonta telefonszámonként23 436 Ft, Bővített Mobilbank Info havonta Főkártyára 23,24 436
Ft, Mobilbank Info Társhitelkártyához havonta 23,24 217 Ft, 2012.03.31-ig megkötött
szerződések esetén a számlavezetés havonta Főkártyára 295 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.

EGYÉB KEDVEZMÉNYEK
KEDVEZMÉNYEK
2010. november 1. után igényelt kártyák kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya
Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A kártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat és azok feltételeit a hitelkártya
hirdetmény ’Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatások’ elnevezésű része tartalmazza.
Lady kedvezmények
A Lady Electronic és Lady Standard Hitelkártya a következő kedvezményeket biztosítja az Ön
számára partnereinknél visszavonásig:
Aranypók
500 Ft értékű vásárlási utalvány minden Lady Hitelkártyával elköltött 5 000 Ft után.
Demko Feder
6% kedvezmény: Demko ágybelső és bútor vásárlása eseténC, 10% kedvezmény: Demko
gyapjútermék vásárlása eseténC.
A fenti kedvezmények nem vonhatóak össze más kedvezményekkel. Vásárláskor kérjük,
jelezze a kedvezményre való jogosultságot.
C
A kedvezmények csak a budapesti üzletekre érvényesek.
GO! Kártya
2010. október 31-ig igényelt kártyák kedvezményeinek feltételei: A Bank 3% kedvezményt
ad minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után, egyéb hazai vagy külföldi
vásárlások után pedig 1% kedvezményt. Benzinkútnál történő vásárlások havi maximum
összege, ami után a bank kedvezményt ad: 30 000Ft, függetlenül az aktuális kedvezmény
százalékos értékétől. A Bank a kedvezményt a hitelkártya számlán bocsájtja rendelkezésre
havonta egyszer, egy összegben, a vásárlási tranzakciók könyvelési dátuma utáni naptári
hónap 1-én.
UEFA CHAMPIONS LEAGUE NYEREMÉNYJÁTÉK:
Hivalatos MasterCard UEFA Champions League Hitelkártyához kapcsolódó „Esélyleső” és
„Tranzakciós” Nyereményjátékok 2009. szeptember 15-től megszűntek.
UEFA Champions League Akció I.
Érvényes minden 2006. november 23. és 24. között a Budapest Bank bankfiókjaiban vagy
hitelpontjain igényelt UEFA Champions League Főhitelkártya birtokosra.
A Főkártya éves díja a szerződés időtartama alatt .............................................................. 0 Ft
A Társkártya éves díja a szerződés időtartama alatt ........................................................... 0 Ft
Mobilbank Info és Bővített Mobilbank Info előfizetés ............................................. díjmentes
THM1 Akció I. 2014.06.16-tól15 ........................................................................................ 41,7%
UEFA Champions League Akció II.
Érvényes minden 2007. február 1. vagy 2007. október 19-én a Budapest Bank
bankfiókjaiban vagy hitelpontjain igényelt UEFA Champions League Főhitelkártya birtokosra.
A Főkártya éves díja a szerződéskötés első két évében .................................................... 0 Ft,
melyet a Bank saját kizárólagos döntési jogkörében eljárva meghosszabbíthat, melyről a
Kártyabirtokosokat Hirdetmény kifüggesztésével értesíti.
A Társkártya éves díja a szerződéskötés első két évében .................................................. 0 Ft,
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melyet a Bank saját kizárólagos döntési jogkörében eljárva meghosszabbíthat, melyről a
Kártyabirtokosokat Hirdetmény kifüggesztésével értesíti.
Mobilbank Info és Bővített Mobilbank Info előfizetés ............................................. díjmentes
1
THM Akció II. ................................................................................................................ 41,7%
Go! Kártya – XS árazás; 2012.04.01-tól megkötött szerződések esetén DJP (Dolgozói
Juttatások Program szerinti) árazás
A Főkártya Bank általi elfogadásától számított 6 hónapig, minden hazai vagy külföldi
benzinkútnál történt vásárlás után 6% kedvezményt, egyéb hazai vagy külföldi vásárlások
után 2% kedvezményt ad a Bank. A Főkártyához igényelt Társkártyával végzett vásárlások
után a 6%, illetve 2%-os kedvezmény csak azon naptári napig végrehajtott és lekönyvelt
vásárlások után jár, amely naptári napig a Főkártyás vásárlásai után is 6%, illetve 2%
kedvezmény jár. Ezen naptári nap után mind a Főkártyával, mind a Társkártyával végzett
vásárlások után 3%, illetve 1% kedvezmény jár, függetlenül attól, hogy a Társkártya Bank
általi elfogadásától számítva eltelt-e a 6 hónap. Benzinkútnál történő vásárlások havi
maximum összege, ami után a bank kedvezményt ad: 30 000 Ft, függetlenül az aktuális
kedvezmény százalékos értékétől. A 6 hónapot követően minden hazai vagy külföldi
benzinkútnál történt vásárlás után 3%, egyéb hazai vagy külföldi vásárlások után pedig 1%
kedvezményt ad a Bank. A Bank a kedvezményt a hitelkártya számlán bocsájtja
rendelkezésre jóváírása havonta egyszer, egy összegben, a vásárlási tranzakciók könyvelési
dátuma utáni naptári hónap 1-én.
NEM FIÓKBAN ÉRTÉKESÍTETT GO! KÁRTYA KEDVEZMÉNYEK
2010. november 1. után igényelt kártyák kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya
Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
2010. október 31-ig igényelt kártyák kedvezményeinek feltételei: A Bank 3% kedvezményt
ad minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után, egyéb hazai vagy külföldi
vásárlások után pedig 1% kedvezményt.
Benzinkútnál történő vásárlások havi maximum összege, ami után a bank kedvezményt ad:
30 000Ft.
A Bank a kedvezményt a hitelkártya számlán bocsájtja rendelkezésre havonta egyszer, egy
összegben, a vásárlási tranzakciók könyvelési dátuma utáni naptári hónap 1-én.
IKEA Áruházakban igényelt GO! Kártyák esetében:
2009. március 1-től a termék értékesítése megszűnt. A meglévő Főkártyákhoz a Társkártyák
igénylése továbbra is lehetséges.
Együttműködő partnereink:
16
Cég neve: Generali-Providencia Biztosító Zrt.
Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44
17

A programban részt vevő alkuszok, azaz együttműködő partnerünk:
Cég neve: EURÓ-QUATTRO Biztosítási Brókerház, Biztosítási alkusz Kft.
Székhelye: 1173 Budapest, Cinkotai út 2.
Cég neve: MPM Biztosítási Alkusz Kft.
Székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 120
Állandó kedvezmény a dombornyomott EURONICS HITELKÁRTYÁHOZ
2010. november 1. után igényelt kártyák kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya
Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
2010. október 31-ig igényelt kártyák kedvezményeinek feltételei: Minden Euronics áruházon
belül és azon kívül, belföldön és külföldön végrehajtott vásárlási tranzakció dombornyomott
Euronics Hitelkártyával történő kiegyenlítése esetén az elköltött összeg 1%-nak egészértékét
felső határ nélkül kedvezményként visszatérítjük. A visszatérítést a Budapest Bank havonta
egyszer, egyösszegben, a zárás utáni hónap 1-én bocsátja rendelkezésre a hitelszámlán. /Pl.:a kártyásvásárlás értéke: 5.690,-Ft; az elköltött összeg 1%-a= 56,9,-Ft; rendelkezésre
bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 1%-nak egészértéke)= 56,-Ft/.
UPC PARTNERKÁRTYA KEDVEZMÉNYEK
2010. október 31-ig igényelt kártyák kedvezményeinek feltételei: A Bank azon Ügyfelek
esetében, akik bármely hazai UPC ügyfélszolgálati irodában upc partnerkártyájukkal
fizetnek, vagy a Hitelkártya számla terhére csoportos beszedési megbízással egyenlítik ki a
UPC felé fennálló tartozásukat, (mely megbízást közvetlen UPC-nél vagy Budapest Banknál
adtak meg), a Bank a kártyás fizetés összegének, illetve a UPC által indított terhelésből 6%nak egészértékét visszatéríti az Ügyfél Hitelszámláján. Emellett a Bank minden hazai vagy
külföldi vásárlás után az elköltött összeg 2%-nak egészértékét kedvezményként visszatérírti.
A kedvezmény visszatérítése havonta egyszer, egy összegben, a vásárlási tranzakciók
könyvelési dátuma utáni naptári hónap 1-én történik meg a hitelszámlán. /Pl.:- a
kártyásvásárlás értéke: 5.630,-Ft; az elköltött összeg 2%-a= 112,6,-Ft; rendelkezésre
bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 2%-nak egészértéke)= 112,-Ft/. 2010.
június 01-től a kedvezmény rendelkezésre bocsátása havonta egyszer, egy összegben, a
vásárlási tranzakciók könyvelési dátuma utáni naptári hónap 5-ig történik meg a
hitelszámlán. A havi kedvezmény maximális értéke a 2009. július 31-e után végzett
tranzakciók után 25.000 Ft.
1%-OS VISSZATÉRÍTÉS AZ ING NÍVÓ ÉS AZ ING TREND HITELKÁRTYÁN
2010. november 1. után igényelt kártyák kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya
Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.
2010. október 31-ig igényelt kártyák kedvezményeinek feltételei: Bank azon Ügyfelek
esetében, akiknek a Hitelkártyával a naptári évben végzett és a bank által lekönyvelt
tranzakciós forgalma meghaladja a 100.000,- Forintot, az Ügyfél által kezdeményezett
tranzakciók összege 1%-ának megfelelő mértékű kedvezményt ad, melyet befizet az Ügyfél
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által megjelölt, NN Biztosító Zrt-nél fennálló megtakarítási jellegű életbiztosításra rendkívüli
szolgáltatásnövelés címén teljesít, amennyiben az Ügyfél a rendkívüli díj befizetésével
szolgáltatásnövelés teljesítésével a Bankot megbízza, és megjelöli az elszámolásra alkalmas
életbiztosítási szerződést. Más módon (pl. készpénz stb.) a banki kedvezmény nem vehető
igénybe, egyéb célra nem fordítható.
A Biztosító minden év március 31-ig írja jóvá az Ügyfél által megjelölt életbiztosítási
szerződésen a rendkívüli díjbefizetés szolgáltatás növelést. A visszatérítés megállapítása
során a tranzakció könyvelési napja irányadó. Az első tört évben (Hitelkártya szerződés
megkötésének éve) és az utolsó tört évben (Hitelkártya szerződés megszűnésének éve) a
ténylegesen elért forgalom irányadó arányosítás nélkül. Amennyiben az Ügyfél által
megjelölt életbiztosítás a Biztosító általi jóváírás kedvezmények teljesítési időpontjában már
megszűnt, az Ügyfél a kedvezményre nem jogosult.
ING Trend ING Nívó és ING Nívó Plusz Hitelkártyákhoz társhitelkártya igénylésére nincs
lehetőség.
ING NÍVÓ PLUSZ HITELKÁRTYA AKCIÓ
2012. január 01. és 2014. december 31. között igényelt és jóváhagyott ING Nívó Plusz
hitelkártyák esetében 5 000 Ft értékű visszatérítést ad a Bank a hitelszámla terhére történő
első tranzakció könyvelését követő hónap 10-éig. Az első tranzakció lehet vásárlás vagy
készpénzfelvétel, csoportos beszedési megbízás azonban nem. A rendelkezésre bocsátás a
hitelszámlán történik.
ING NÍVÓ ÉS ING NÍVÓ PLUSZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI AKCIÓ – KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK,
KIKÖTÉSEK
Jelen Hirdetmény ING Nívó és ING Nívó Plusz Hitelkártyákra vonatkozó rendelkezési az
alábbi akciós napokon történt igénylések esetén a következő eltérések alkalmazandók:
KÁRTYA ÉVES DÍJA
A kártya éves díja a szerződés időtartama alatt .................................................................. 0 Ft
Mobilbank Info havonta telefonszámonként ...................................................................... 0 Ft
Bővített Mobilbank Info havonta telefonszámonként ........................................................ 0 Ft
2
THM ING Nívó Hitelkártya esetében ............................................................................ 41,6%
2011.10.24 THM ING Nívó Plusz Hitelkártya esetében2 ................................................ 45,3%
2012.12.07 THM ING Nívó Plusz Hitelkártya esetében2 ................................................ 41,6%
AKCIÓS NAPOK:
ING NÍVÓ HITELKÁRTYA ESETÉBEN

2006. szeptember 11. és 2006. október 1. között.

2007. március 9., 2007. június 14., 2007. október 19.,2008. március 6.,2009. március
6.
ING NÍVÓ PLUSZ HITELKÁRTYA ESETÉBEN:

2011. október 24, 2012.december 07.
TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA ELSŐ KÁRTYAHASZNÁLAT „5000 Clubcard pont” AKCIÓ
2014.
február
01-től
2015.
november
01-ig
a
http://tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/elonyok
linken meghirdetett Tesco
áruházakban igényelt és jóváhagyott Tesco Vásárlókártyák esetében a Tesco Vásárlókártya
(Főkártya) igénylése valamint a kártya első kibocsátása, és aktiválása esetén a hitelszámla
terhére történő első kártyahasználatot követően a Főkártya birtokos számára 5000
Clubcard pont kerül jóváírásra a Tesco Clubcard kártyáján a Vásárlókártya aktiválása utáni
első vásárlási tranzakció könyvelését követő hónap utolsó napjáig.
Az 5000 Clubcard pontot a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. biztosítja. A Budapest Bank kizárja
a felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából.
Minden díjtétel (vásárlási tranzakciók kamatmentes periódusa, vásárlási tranzakciók
kamata, készpénzfelvételi díj, készpénzfelvétel kamat, késedelemi díj stb.) és egyéb
szerződéses feltétel megegyezik a nem akciós Tesco Vásárlókártyáéval.
2016.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes THM…………………………….40,34%17
2015.06.18-tól megkötött szerződésekre érvényes THM…………………………….39,3%17
2015.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes THM…………………………….40,1%7
2014.06.16-tól megkötött szerződésekre érvényes THM…………………………….40,1%7
7
2014.01.01-től megkötött szerződésekre érvényes THM…………………………….40,9%
2013.06.28-tól megkötött szerződésekre érvényes THM…………………………….42,1%7
2013.01.01-től megkötött szerződések esetében a THM ................................. 42,4%7
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. Amennyiben a fentebb jelzett
módosítását az ügyfél nem kívánja elfogadni, legkésőbb 2014.07.31-ig jogosult a hitelkártya
szerződés jelenleg hatályos feltételek szerinti, díjmentesen felmondására. Ellenkező
esetben
a
módosítást
az
ügyfél
részéről
elfogadottnak
tekintjük.

Közzétételt követően publikus!
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

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.
GO! KÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4273-6; 5256-4273-9, 5256-4273-7; 5256-4274-0
Minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után az összeg 3%-nak egészértékét, havi maximum 900 Ft-ot, egyéb hazai vagy külföldi vásárlások után pedig az összeg 1%nak egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. Pl.: a benzinkútnál történt vásárlás értéke: 5 630 Ft; az elköltött összeg 3%-a= 168,9 Ft;
rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 3%-nak egészértéke) = 168 Ft.
Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A Budapest Bank az alábbi MCC kóddal rendelkező
kereskedők esetében biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 3%-os kedvezményt: 5172, 5541, 5983, 5542, 9759. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank
kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
2014.05.30-tól a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők (állami szervek, például Magyar Államkincstár, okmányirodák, stb.) esetében nem biztosítja a hitelkártyás
vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc számjegye 5256-4273-9. 2015.08.14-től a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem
biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc számjegye: 5256-4273-6; 5256-4273-7; 5256-4274-0. A Budapest Bank nem vállal
felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
GO! KÁRTYA – XS ÁRAZÁS, DUÁL
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4273-0; 5256-4273-1; 5256-4273-2; 5256-4273-3; 5256-4273-4; 5256-4273-8
A Főkártya Bank általi elfogadásától számított 6 hónapig, minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után az összeg 6%-nak egészértékét, havi maximum 1 800 Ft-ot,
egyéb hazai vagy külföldi vásárlások után pedig az összeg 2%-nak egészértékét, havi maximum 20 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. A Főkártyához igényelt Társkártyával végzett
vásárlások után a 6%, illetve 2%-os kedvezmény csak azon naptári napig végrehajtott és lekönyvelt vásárlások után jár, amely naptári napig a Főkártyás vásárlásai után is 6%, illetve
2% kedvezmény jár. Ezen naptári nap után mind a Főkártyával, mind a Társkártyával végzett vásárlások után 3%, illetve 1% kedvezmény jár, függetlenül attól, hogy a Társkártya Bank
általi elfogadásától számítva eltelt-e a 6 hónap. A 6 hónapot követően minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után az összeg 3%-nak egészértékét, havi maximum
900 Ft-ot, egyéb hazai vagy külföldi vásárlások után pedig az összeg 1%-nak egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. Pl.: a benzinkútnál történt vásárlás
értéke: 5 630 Ft; az elköltött összeg 3%-a= 168,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 3%-nak egészértéke) = 168 Ft.
Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A Budapest Bank az alábbi MCC kóddal rendelkező
kereskedők esetében biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 3%-os kedvezményt: 5172, 5541, 5983, 5542, 9759. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank
kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
2014.05.30-tól a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc
számjegye 5256-4273-8. 2015.08.14-től a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt,
amennyiben a kártya első kilenc számjegye: 5256-4273-0; 5256-4273-1; 5256-4273-2; 5256-4273-3; 5256-4273-4. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank
kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
GO! KÁRTYA AKCIÓ – JÓLJÁRÓ CSOMAG IGÉNYLÉSE MELLÉ
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4274-1
JÓLJÁRÓ csomag keretében 2015. január 5-től visszavonásig igényelt és jóváhagyott Főkártyák esetében a főkártya Bank általi elfogadásától számított 12 hónapig,

minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után az összeg 3%-nak egészértékét, havi 30 000 Ft költésig, havi maximum 900 Ft-ot;

minden élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) történő vásárlás után az elköltött összeg 2%-nak egészértékét,
havi 45 000 Ft költésig, havi maximum 900 Ft-ot;

minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlás után pedig az összeg 1%-nak egészértékét, havi 1 000 000 Ft költésig, havi maximum 10 000 Ft-ot;

kizárólag Biztosítotti Nyilatkozat megtétele esetén12 hónapig ingyenes Hitelfedezeti Biztosítás Plusz-t (utólagos visszatérítéssel) ad kedvezményként a Bank
A biztosítás díja a hó végén fennálló tartozás 1%-a. Az ingyenes időszakban a biztosítási díjat az elszámolási időszak utolsó napján a hitelszámlán a Bank beterheli, majd legkésőbb az ezt
követő hónap 10. napjáig beterhelés napi értéknappal automatikusan visszatéríti.
A Főkártyához igényelt Társkártyával végzett vásárlások után a 3% +2%, illetve 1%-os kedvezmény csak azon naptári napig végrehajtott és lekönyvelt vásárlások után jár, amely naptári napig
a Főkártyás vásárlásai után is jár ez a kedvezmény. Ezen naptári nap után mind a Főkártyával, mind a Társkártyával végzett vásárlások után 3% jár minden hazai vagy külföldi benzinkútnál
történt vásárlás után, illetve minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlások és minden élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban)
történő vásárlás után 1% kedvezmény jár, függetlenül attól, hogy a Társkártya Bank általi elfogadásától számítva eltelt-e a 12 hónap.
A 12 hónapot követően:

minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után az összeg 3%-nak egészértékét, havi 30 000 Ft költésig, havi maximum 900 Ft-ot,

minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlások, és élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) történő vásárlás után
pedigaz összeg 1%-nak egészértékét, havi 1 000 000 Ft költésig, havi maximum 10 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank.
Pl.: a benzinkútnál történt vásárlás értéke: 5 630 Ft; az elköltött összeg 3%-a= 168,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 3%-nak egészértéke) = 168 Ft.
12 hónapot követően a biztosítás díja a hó végén fennálló tartozás 1%-a. Az ingyenes időszak után a biztosítási díjat az elszámolási időszak utolsó napján a hitelszámlán a Bank beterheli. A
Biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási
Feltételekben talál, melyek megtalálhatók a Bank honlapján (www.budapestbank.hu/biztositas). A Biztosítást a Cardif Biztosító Zrt. és Cardif Életbiztosító Zrt. nyújtja.
A 2015. március 2. előtt Jóljáró csomag keretén belül igényelt GO! Kártyák esetében a Hitelfedezeti Biztosítás Plusz nem kerül automatikusan beállításra, csak abban az esetben, ha az ügyfél
azt külön igényli.
Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A Budapest Bank az alábbi MCC kóddal rendelkező
kereskedők esetében biztosítja
a benzinkútnál történt hitelkártyás vásárlás után járó 3%-os kedvezményt: 5172, 5541, 5983, 5542, 9759.

az élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) történő vásárlás után járó 2%-os kedvezményt: 5311, 5411, 5422,
5441, 5451, 5462, 5499

A Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők (állami szervek, például Magyar Államkincstár, okmányirodák, stb.) esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás
után járó 1%-os kedvezményt. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
Az általános igénylési feltételektől eltérő külön rendelkezések Jóljáró Csomagban igényelt GO! Kártya esetében:

a Hitelkártya igényléséhez szükséges jövedelemnek a csomagban igényelt folyószámlára kell érkeznie; ennek a vizsgálati időszaka a csomag igényléstől számított 6 hónap;
amennyiben az ügyfél az igénylés feltételeket maradéktalanul nem teljesíti, a Bank a hitelt elutasítja, amiről az ügyfelet írásban értesíti

Budapest Banknál fizetési számlát vezető és Jóljáró csomagba fizetási számlacsomagot váltó, vagy Jóljáró csomagba új fizetési számlát nyitó ügyfelek esetén a GO! Kártya
igénylést – egyéb igénylési feltételek fennállása esetén - a jövedelem jóváírást követően bírálja el

amennyiben a munkaviszonyra vonatkozó általános feltételek az igényléskor még nem teljesültek, de az ügyfél a Bank által fentebb írtak szerint vizsgált 6 hónap alatt teljesíti, a
Bank a bírálatot a feltétel teljesülése esetén kezdi meg (feltéve, hogy ha az igényléshez szükséges egyéb feltételek fennállnak).
INSTANT GO! KÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4274-1, és
amelyeket 2016 október 12. és 2017. május 31. között a következő fiókok valamelyikében igényeltek:

Nyugati téri Bank fiók (1131 Budapest, Nyugati tér 4-5.)
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EMKE Bank fiók (1078 Budapest, Rákóczi út 42.)
Délbudai Bank fiók (1119 Budapest, Etele út 57.)
Pestszentlőrinci Bank fiók (1184 Budapest, Üllői út 396.)
Szolnoki Bank fiók (5000 Szolnok, Hősök tere 1.)
Monori Bank fiók (2200 Monor, Kossuth L. u. 73.)
Ráckevei Bank fiók (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 47.)
Hatvani Bank fiók (3000 Hatvan, Kossuth tér 23.)
Rákoskeresztúri Bank fiók (1173 Budapest, Pesti út 159-163.)
Fogarasi úti Bank fiók (1148 Budapest, Fogarasi út 13.), valamint
amelyet 2016. november 25. és 2017. június 30. között a következő fiókban igényeltek:

Belvárosi fiók (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5.)
A Bank általi elfogadásától számított 12 hónapig:

minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után az összeg 3%-nak egészértékét, havi 30 000 Ft költésig, havi maximum 900 Ft-ot;

minden élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) történő vásárlás után az elköltött összeg 2%-nak egészértékét,
havi 45 000 Ft költésig, havi maximum 900 Ft-ot;

minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlás után pedig az összeg 1%-nak egészértékét, havi 1 000 000 Ft költésig, havi maximum 10 000 Ft-ot;

kizárólag Biztosítotti Nyilatkozat megtétele esetén12 hónapig ingyenes Hitelfedezeti Biztosítás Plusz-t (utólagos visszatérítéssel) ad kedvezményként a Bank.
A biztosítás díja a hó végén fennálló tartozás 1%-a. Az ingyenes időszakban a biztosítási díjat az elszámolási időszak utolsó napján a hitelszámlán a Bank beterheli, majd legkésőbb az ezt
követő hónap 10. napjáig beterhelés napi értéknappal automatikusan visszatéríti.
A Főkártyához igényelt Társkártyával végzett vásárlások után a 3% +2%, illetve 1%-os kedvezmény csak azon naptári napig végrehajtott és lekönyvelt vásárlások után jár, amely naptári napig
a Főkártyás vásárlásai után is jár ez a kedvezmény. Ezen naptári nap után mind a Főkártyával, mind a Társkártyával végzett vá sárlások után 3% jár minden hazai vagy külföldi benzinkútnál
történt vásárlás után, illetve minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlások és minden élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban)
történő vásárlás után 1% kedvezmény jár, függetlenül attól, hogy a Társkártya Bank általi elfogadásától számítva eltelt-e a 12 hónap.
A 12 hónapot követően:

minden hazai vagy külföldi benzinkútnál történt vásárlás után az összeg 3%-nak egészértékét, havi 30 000 Ft költésig, havi maximum 900 Ft-ot,

minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlások, és élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) történő vásárlás után
pedigaz összeg 1%-nak egészértékét, havi 1 000 000 Ft költésig, havi maximum 10 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank.
Pl.: a benzinkútnál történt vásárlás értéke: 5 630 Ft; az elköltött összeg 3%-a= 168,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 3%-nak egészértéke) = 168 Ft.
12 hónapot követően a biztosítás díja a hó végén fennálló tartozás 1%-a. Az ingyenes időszak után a biztosítási díjat az elszámolási időszak utolsó napján a hitelszámlán a Bank beterheli. A
Biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást az Általános Biztosítási
Feltételekben talál, melyek megtalálhatók a Bank honlapján (www.budapestbank.hu/biztositas). A Biztosítást a Cardif Biztosító Zrt. és Cardif Életbiztosító Zrt. nyújtja.
Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A Budapest Bank az alábbi MCC kóddal rendelkező
kereskedők esetében biztosítja

a benzinkútnál történt hitelkártyás vásárlás után járó 3%-os kedvezményt: 5172, 5541, 5983, 5542, 9759az élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben,
valamint tej- és édesség-boltokban) történő vásárlás után járó 2%-os kedvezményt: 5311, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499

A Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők (állami szervek, például Magyar Államkincstár, okmányirodák, stb.) esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás
után járó 1%-os kedvezményt. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
BUDAPEST BANK ARANY HITELKÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4280-0, 5256-4280-1
Minden hazai vagy külföldi vásárlás után, ami hotelben vagy utazási irodában vagy légitársaságok szolgáltatásainak igénybe vételekor (pl. repülőjegy-vásárlás, utasbiztosítás, stb.)
történik, az elköltött összeg 3%-nak egészértékét, havi maximum 30 000 Ft-ot, egyéb hazai vagy külföldi vásárlások után pedig az elköltött összeg 1%-nak egészértékét, havi maximum 30 000
Ft-ot ad kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 630 Ft; az elköltött összeg 3%-a= 168,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 3%-nak
egészértéke) = 168 Ft.
Hotelekben történt költés csak a szállással és azzal kapcsolatban felmerült költségekre értendő, a hotelben található egyéb szolgáltatásokra, például ajándékboltban történő vásárlásra, nem.
Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A Budapest Bank az alábbi MCC kóddal rendelkező
kereskedők esetében biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 3%-os kedvezményt: 7011, 4722, 4511, 7399, 3501-3999, 3000-3350. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát
elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
2014.05.30-tól a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc
számjegye 5256-4280-1. 2015.08.14.-től a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt,
amennyiben a kártya első kilenc számjegye 5256-4280-0. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
PRAKTIKER STANDARD KÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4271-3
Praktiker áruházakban történő vásárlás esetén az elköltött összeg 5%-nak egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot, valamint a Praktiker áruházakon kívüli vásárlás esetén az elköltött összeg
0,5%-nak egészértékét, havi maximum 5 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 630 Ft; az elköltött összeg 5%-a= 281,5 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény
összege (elköltött összeg 5%-nak egészértéke) = 281 Ft. 2015.08.14.-től a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó
1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc számjegye: 5256-4271-3. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód
besorolásának helyességéért.
DOMBORNYOMOTT EURONICS HITELKÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4272-0; 5256-4272-7; 5256-4276-1
Minden Euronics áruházon belül és azon kívül, belföldön és külföldön végrehajtott vásárlás esetén az elköltött összeg 1%-nak egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot ad
kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 690 Ft; az elköltött összeg 1%-a= 56,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 1%-nak egészértéke) = 56 Ft.
2014.05.30-tól a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc
számjegye 5256-4276-1. 2015.08.14.-től a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt,
amennyiben a kártya első kilenc számjegye: 5256-4272-0; 5256-4272-7. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának
helyességéért.
EURONICS HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 0% KAMAT AKCIÓ - 2017. MÁRCIUS 1. – VISSZAVONÁSIG
A Vöröskő Kft. (cégjegyzékszám:19 09 513341) üzleteiben 2017.03.01- től jelen akció visszavonásáig igényelt és jóváhagyott Euronics hitelkártyák esetében a havi vásárlási és
készpénzfelvételi kamat a kártyakibocsátást követő 3 teljes naptári hónapon keresztül 0%, amennyiben a kártyabirtokos legalább a havi záróegyenleg 5%-át kitevő minimum fizetendő
összeget a kártyára visszafizeti a hitelkártya kivonaton feltűntetett időpontig, valamint a negyedik naptári hónap 23-áig a teljes fennálló tőketartozását visszafizeti. Minden más díjtétel (éves
kártyadíj, készpénzfelvételi díj, késedelemi díj, a hitelszámla benyílást követő 3 teljes naptári hónap utáni vásárlási tranzakciók kamatmentes periódusa, kamata, a kártyakibocsátást követő 3
teljes naptári hónap utáni készpénzfelvételi tranzakciók kamata stb.) és egyéb szerződéses feltétel megegyezik a nem akciós Euronics hitelkártyáéval. A kártyakibocsátást követő 3 teljes
naptári hónap utáni vásárlási tranzakciók kamata, készpénzfelvétel kamata, valamint az egyéb díjak és szerződési feltételek, megegyeznek a nem akciós Euronics hitelkártyáéval.
Ezen akcióban igényelt hitelkártyákon az akciós időszak alatt maximum 350 000 Ft-ig terjedő hitelkeretet lehet igényelni. Az akciós időszak letelte után az ügyfeleknek lehetősége van –
350 000 Ft-ot meghaladó hitelkeret elérését célzó - keretemelési kérlelmet beadniuk a Bankhoz.
Az akció nem vonatkozik a Részletformáló szolgáltatás kamatára. Részletformáló szolgáltatás kondíciói a mindenkor hatályos – hitelkártyához kapcsolódó - Budapest Bank által kibocsátott
hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások leírásában található meg.
EXPERT HITELKÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4276-2
Minden Expert áruházon belül és azon kívül, belföldön és külföldön végrehajtott vásárlás esetén az elköltött összeg 1%-nak egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot bocsát rendelkezésre
kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 690 Ft; az elköltött összeg 1%-a= 56,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 1%-nak egészértéke) = 56 Ft.
2014.05.30-tól a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc
számjegye 5256-4276-2. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
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TELENOR MYCARD HITELKÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4285-0
Minden belföldön és külföldön végrehajtott vásárlás, csoportos beszedési megbízás esetén az elköltött összeg 1,5%-nak egészértékét, havi maximum 15 000 Ft-ot bocsát rendelkezésre
kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 690 Ft; az elköltött összeg 1,5%-a= 85,4 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 1,5%-nak egészértéke) =
85 Ft. A visszatérítést a Budapest Bank havonta egyszer, egyösszegben, a zárás utáni hónap 10-éig utólag bocsátja rendelkezésre a hitelszámlán.
A Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1,5%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc számjegye
5256-4285-0. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
TELENOR 0% KAMAT AKCIÓ
2014.12.16 – tól visszavonásig: minden igényelt és jóváhagyott Telenor Mycard hitelkártya esetében, a havi vásárlási és készpénzfelvételi kamat a kibocsátást követő 3. teljes naptári hónap
végéig végzett tranzakciókra 0%. Minden más díjtétel (számlavezetési díj, készpénzfelvételi díj, késedelemi díj, a kibocsátást követő 3 teljes naptári hónap után végrehajtott vásárlási
tranzakciók kamatmentes periódusa, kamata stb.) és egyéb szerződéses feltétel megegyezik a nem akciós Telenor Mycard hitelkártyával. A kibocsátást követő 4. teljes naptári hónap első
napjától végrehajtott vásárlási tranzakciók kamata, készpénzfelvétel kamata, valamint az egyéb díjak és szerződési feltételek, megegyeznek a nem akciós Telenor Mycard hitelkártyával. A
Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár kedvezmény!
TELENOR MYCARD HITELKÁRTYA AKCIÓ II
2016.04.15-től visszavonásig a www.budapestbank.hu/common/letoltes/lakossag/Telenor_kereskedoi_azonositok.xlsx honlapon található kereskedói azonosítóval rendelkező partnereknél
igényelt és jóváhagyott Telenor MyCard Hitelkártya esetében, amennyiben Telenor MyCard hitelkártyával egyenlíti ki számláját Telenor Wallet, MyTelenor alkalmazáson, Telenor honlapon
vagy csoportos beszedésen keresztül, úgy a számla végösszegéből a kibocsátást követő 12 naptári hónapon keresztül 25% kedvezményt (havi maximum 2500 Ft) bocsátunk rendelkezésre. A
kibocsátást követő második évtől a kedvezmény mértéke a standard kedvezmény (1,5%). A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet első alkalammal a Bank a Telenor MyCard
birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsátja rendelkezésre a kibocsátást követő második naptári hónap utolsó napjáig, ezt követően pedig az adott hónapot követő minden második
naptári hónap utolsó napjáig.
UPC PARTNERKÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4274-5
Azon Ügyfelek esetében, akik bármely hazai UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (továbbiakban UPC) ügyfélszolgálati irodában upc partnerkártyájukkal fizetnek, vagy a Hitelkártya
számla terhére csoportos beszedési megbízással egyenlítik ki a UPC felé fennálló tartozásukat, (mely megbízást közvetlen UPC-nél vagy Budapest Banknál adtak meg), a Bank a kártyás fizetés
összegének, illetve a UPC által indított terhelés 6%-nak egészértékét, havi maximum 3 300 Ft-ot ad kedvezményként. Valamint minden hazai vagy külföldi vásárlás után az elköltött összeg
2%-nak egészértékét, havi maximum 20 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 630 Ft; az elköltött összeg 2%-a= 112,6 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény
összege (elköltött összeg2%-nak egészértéke) = 112 Ft.
2015.02.19-ét követően a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 2%-os kedvezményt, amennyiben a kártya
2010.11.01-t követően lett igényelve, és első kilenc számjegye 5256-4274-5. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának
helyességéért.
ING NÍVÓ ÉS ING TREND HITELKÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5577-0450-9; 5256-4270-8; 5256-4270-9
Bank azon Ügyfelek esetében, akiknek ING Nívó vagy ING Trend Hitelkártyával a naptári évben végzett és a bank által lekönyvelt tranzakciós forgalma meghaladja a 100 000 Ft-ot, az
Ügyfél által kezdeményezett tranzakciók összegének 1%-nak egészértékének megfelelő mértékű kedvezményt ad, melyet befizet az Ügyfél által megjelölt, ING Biztosító Zrt-nél fennálló
megtakarítás jellegű életbiztosításra rendkívüli szolgáltatásnövelés címén, amennyiben az Ügyfél a rendkívüli díj befizetésével szolgáltatásnövelés teljesítésével a Bankot megbízza, és
megjelöli az elszámolásra alkalmas életbiztosítási szerződést. Más módon (pl. készpénz stb.) a banki kedvezmény nem vehető igénybe, egyéb célra nem fordítható. ING Nívó vagy ING
Trend Hitelkártyán nyújtott kedvezmény maximális összege éves szinten 120 000 Ft.
A Biztosító minden év március 31-ig írja jóvá az Ügyfél által megjelölt életbiztosítási szerződésen a rendkívüli díjbefizetés szolgáltatás növelést. A visszatérítés megállapítása során a
tranzakció könyvelési napja irányadó. Az első tört évben (Hitelkártya szerződés megkötésének éve) és az utolsó tört évben (Hitelkártya szerződés megszűnésének éve) a ténylegesen
elért forgalom irányadó arányosítás nélkül. Amennyiben az Ügyfél által megjelölt életbiztosítás a Biztosító általi jóváírás kedvezmények teljesítési időpontjában már megszűnt, az Ügyfél a
kedvezményre nem jogosult. 2015.08.14.-től a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt,
amennyiben a kártya első kilenc számjegye: 5577-0450-9; 5256-4270-8; 5256-4270-9. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód
besorolásának helyességéért.
ING NÍVÓ PLUSZ HITELKÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4270-7
Amennyiben az Ügyfél ING Nívó Plusz Hitelkártyájáról csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki az ING Biztosító Zrt-nél fennálló biztosításának díját, (mely megbízást közvetlen
ING-nél vagy Budapest Banknál adtak meg), az így megfizetett biztosítási díj 3%-ának egészértékét, havi maximum 900 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. ING Nívó Plusz Hitelkártyájáról
csoportos beszedési megbízás útján kiegyenlített biztosítási díj vagy díjak havi maximum összege, ami után a Bank kedvezményt ad: 30 000 Ft. Abban az esetben, ha
az Ügyfél nem havi gyakorisággal fizeti meg a biztosítási díjat, akkor az itt meghatározott limitet (30 000 Ft) abban a hónapban kell figyelembe venni, amikor a biztosítási díjat megfizeti.
Minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlás után az elköltött összeg 1%-nak egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 690 Ft; az
elköltött összeg 1%-a= 56,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 1%-nak egészértéke) = 56 Ft.
2014.05.30-tól a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc
számjegye 5256-4270-7. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
CORA PRESTIGE- VAGY VÁSÁRLÓKÁRTYA KEDVEZMÉNYEK (2012.03.01-TŐL)
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5577-0452-4; 5577-0452-5; 5577-0452-6; 5256-4272-5; 5256-4272-6
Minden élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) történő vásárlás után az elköltött összeg 3%-nak egészértékét, minden egyéb
hazai vagy külföldi vásárlás után az elköltött összeg 1%-nak egészértékét adja kedvezményként a Bank. Cora Prestige Kártya esetén havi maximum 20 000 Ft-ot, Cora Vásárlókártya esetén
havi maximum 10 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank.
Pl.: a kártyás vásárlás értéke: 5 630 Ft; az elköltött összeg 3%-a= 168,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 3%-nak egészértéke) = 168 Ft.
Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A Budapest Bank az alábbi MCC kóddal rendelkező
kereskedők esetében biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 3%-os kedvezményt: 5311, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát
elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
2014.05.30-tól a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc
számjegye 5577-0452-4; 5577-0452-5; 5577-0452-6. 2015.08.14.-től a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó
1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc számjegye: 5256-4272-5; 5256-4272-6. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória
kód besorolásának helyességéért.
FŐGÁZ KÁRTYA KEDVEZMÉNYEK
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4278-0, 5256-4278-1 a kártya igénylés dátumától függetlenül.
Amennyiben a FŐGÁZ Zrt. lakossági fogyasztója FŐGÁZ ügyfélszolgálati irodában FŐGÁZ Kártyájával fizeti ki vagy FŐGÁZ Kártyáról csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki a
gázszámlán szereplő összeget, (mely megbízást közvetlen FŐGÁZ-nál vagy Budapest Banknál adtak meg), úgy az összeg 6%-nak egészértékét, havi maximum 3 300 Ft-ot ad kedvezményként
a Bank. Ennek feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen Budapest Banknál vezetett Lakossági fizetési számlával, vagy Befektetési kártyával, amelyre legalább a mindenkori minimálbérnek
megfelelő jóváírás érkezik minden hónapban.
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik Budapest Banknál vezetett Lakossági fizetési számlával, vagy Befektetési kártyával; vagy a Lakossági fizetési számlára vagy Befektetési kártyára
történő szükséges jóváírás nem teljesül, úgy a FŐGÁZ Kártyával kiegyenlített gázszámla után a Bank az összeg 3%-nak egészértékét, havi maximum 1 650 Ft-ot ad kedvezményként. Az Ügyfél
saját számlái között történő pénzmozgást (beleértve a betéti- és értékpapír számlákat is) a Bank nem veszi figyelembe a kedvezményre való jogosultsághoz szükséges jóváírás vizsgálatakor.
Minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlás után az elköltött összeg 1%-ának egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 690 Ft; az
elköltött összeg 1%-a= 56,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 1%-nak egészértéke) = 56 Ft.
A Budapest Bank a következőekben meghatározott MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt: 6010, 6011, 6050,
6211, 6529, 9399. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
Minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlás után az elköltött összeg 1%-ának egészértékét minden hónap 1-jén bocsátja rendelkezésre, a gázszámla kiegyenlítése után járó további
kedvezményeket minden hónap utolsó napjáig bocsátja rendelkezésre a Bank az ügyfél hitelszámláján.
INSTANT FŐGÁZ KÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4278-1, és
amelyeket 2016. október 12. és 2017. május 31. között a következő fiókok valamelyikében igényeltek:

Nyugati téri Bank fiók (1131 Budapest, Nyugati tér 4-5.)

EMKE Bank fiók (1078 Budapest, Rákóczi út 42.)

Délbudai Bank fiók (1119 Budapest, Etele út 57.)
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Pestszentlőrinci Bank fiók (1184 Budapest, Üllői út 396.)
Szolnoki Bank fiók (5000 Szolnok, Hősök tere 1.)
Monori Bank fiók (2200 Monor, Kossuth L. u. 73.)
Ráckevei Bank fiók (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 47.)
Hatvani Bank fiók (3000 Hatvan, Kossuth tér 23.)
Rákoskeresztúri Bank fiók (1173 Budapest, Pesti út 159-163.)
Fogarasi úti Bank fiók (1148 Budapest, Fogarasi út 13.), valamint
amelyet 2016. november 25. és 2017. június 30. között a következő fiókban igényeltek:

Belvárosi fiók (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5.)
A Bank általi elfogadásától számított 12 hónapig:

Amennyiben a FŐGÁZ Zrt. lakossági fogyasztója FŐGÁZ ügyfélszolgálati irodában FŐGÁZ Kártyájával fizeti ki vagy FŐGÁZ Kártyáról csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti
ki a gázszámlán szereplő összeget, (mely megbízást közvetlen FŐGÁZ-nál vagy Budapest Banknál adtak meg), úgy az összeg 6%-nak egészértékét, havi maximum 3 300 Ft-ot ad
kedvezményként a Bank. Ennek feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen Budapest Banknál vezetett Lakossági fizetési számlával, vagy Befektetési kártyával, amelyre legalább a
mindenkori minimálbérnek megfelelő jóváírás érkezik minden hónapban.
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik Budapest Banknál vezetett Lakossági fizetési számlával, vagy Befektetési kártyával; vagy a Lakossági fizetési számlára vagy Befektetési
kártyára történő szükséges jóváírás nem teljesül, úgy a FŐGÁZ Kártyával kiegyenlített gázszámla után a Bank az összeg 3%-nak egészértékét, havi maximum 1 650 Ft-ot ad
kedvezményként. Az Ügyfél saját számlái között történő pénzmozgást (beleértve a betéti- és értékpapír számlákat is) a Bank nem veszi figyelembe a kedvezményre való
jogosultsághoz szükséges jóváírás vizsgálatakor.

Minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlás után az elköltött összeg 1%-ának egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot ad kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke:
5 690 Ft; az elköltött összeg 1%-a= 56,9 Ft; rendelkezésre bocsátott kedvezmény összege (elköltött összeg 1%-nak egészértéke) = 56 Ft.
A Budapest Bank a következőekben meghatározott MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt: 6010,
6011, 6050, 6211, 6529, 9399. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
Minden egyéb hazai vagy külföldi vásárlás után az elköltött összeg 1%-ának egészértékét minden hónap 1-jén bocsátja rendelkezésre, a gázszámla kiegyenlítése után járó
további kedvezményeket minden hónap utolsó napjáig bocsátja rendelkezésre a Bank az ügyfél hitelszámláján.

Kizárólag Biztosítotti Nyilatkozat megtétele esetén12 hónapig ingyenes Hitelfedezeti Biztosítás Plusz-t (utólagos visszatérítéssel) ad kedvezményként a Bank.
A 12 hónapot követően a biztosítás díja a hó végén fennálló tartozás 1%-a. Az ingyenes időszakban a biztosítási díjat az elszámolási időszak utolsó napján a hitelszámlán a Bank beterheli,
majd legkésőbb az ezt követő hónap 10. napjáig beterhelés napi értéknappal automatikusan visszatéríti.
AEGON KÁRTYA KEDVEZMÉNYEK
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4276-5.
Amennyiben a kártyakibocsátás 2017. január 31-ig megtörténik, a kártyakibocsátást követő első 12 hónapban; amennyiben a kártyakibocsátás 2017. február 1-jén vagy azt követően
történik, a kártyakibocsátást követő első 6 hónapban az alábbi kedvezmények érhetőek el:
Amennyiben az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) szerződött ügyfele AEGON hitelkártyájának terhére egyenlíti ki a Biztosítóval kötött szerződésének
díját, úgy a megfizetett díj összeg után az alábbi kedvezményben részesül:
minden AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. és jogelődje által értékesített egyéni lakás- és casco biztosítási díj csoportos beszedési megbízás vagy rendszeres
bankkártyás díjfizetés1 útján fizetett összeg 5%-ának egészértékét,
minden egyéb AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. és jogelődje, valamint az AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. és AEGON Magyarország Önkéntes
Nyugdíjpénztár által értékesített egyéb biztosítási díj, lakástakarékpénztári betét összege, önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj csoportos beszedési megbízás vagy rendszeres
bankkártyás díjfizetés1 útján fizetett összeg 3%-ának egészértékét kapja havonta.
A kedvezményt a Budapest Bank Zrt. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. közösen nyújtja.
Az elköltött összeg 2%-ának egészértékét, havonta (a benzinkút/élelmiszer/hotel) kedvezmény kategóriában összesen maximum 2.000 Ft kedvezményt nyújt a Bank az alábbiak szerint:
minden hazai vagy külföldi benzinkútnál (MCC kód: 5172, 5541, 5983, 5542, 9759) történt vásárlás után,
minden élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) (MCC kód: 5311, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499) történő
vásárlás után,
minden hazai vagy külföldi vásárlás után, ami hotelben, utazási irodában vagy légitársaságok szolgáltatásainak igénybe vételekor (pl. repülőjegy-vásárlás, utasbiztosítás, stb.)
történik (MCC kód: 7011, 4722, 4511, 7399, 3501-3999, 3000-3350) - hotelekben történt költés csak a szállással és azzal kapcsolatban felmerült költségekre értendő, a hotelben
található egyéb szolgáltatásokra, például ajándékboltban történő vásárlásra nem.

Az előző kedvezményeken felül:
Minden hazai vagy külföldi vásárlás (ide értve a benzinkúton/élelmiszer áruházban/hotelben történő vásárlásokat is), vagy csoportos beszedés (kivéve: AEGON Magyarország Általános
Biztosító Zrt. és jogelődje, valamint az AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. és AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár által értékesített biztosítás kapcsán megadott
csoportos beszedései megbízás vagy rendszeres bankkártyás díjfizetés 1 ) után az összeg 1%-ának egészértékét – havonta maximum 7.000 Ft kedvezményt nyújt a Bank.
A (benzinkút/élelmiszer/hotel) kedvezmény kategóriákban a kedvezmény a következők szerint jár (2% kedvezmény a benzinkút/élelmiszer/hotel vásárlások után valamint ezen felül 1%
kedvezmény minden hazai és külföldi vásárlás után) :
amennyiben a kártyakibocsátás 2017. január 31-ig megtörténik, a kártyakibocsátást követő első 12 hónapban, amennyiben a kártyakibocsátás 2017. február 1-jén vagy azt
követően történik, a kártyakibocsátást követő első 6 hónapban az elérhető kedvezmény 2% + 1% =3% ,
azonban, ha a minden hazai és külföldi vásárlás és csoportos beszedés kategória 1 %-os kedvezmény mértéke elérte a havi maximumát (7000 Ft), úgy a plusz 1%-os kedvezmény nem
érhető el a benzinkút/élelmiszer/hotel kedvezmény kategóriákra, csak a 2% (maximum havi 2000 Ft).
Amennyiben a kártyakibocsátás 2017. január 31-ig megtörténik, a kártyakibocsátást követő első 12 hónap után; amennyiben a kártyakibocsátás 2017. február 1-jén vagy azt követően
történik, a kártyakibocsátást követő első 6 hónap után:
Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. és jogelődje, valamint az AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. és AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár által értékesített
egyéb biztosítási díj, lakástakarékpénztári betét összeg, önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjra vonatkozó kedvezmény az első 12 / 6 hónapot követően is változatlan marad.
Az elköltött összeg 1%-ának egészértékét, havonta (a benzinkút/élelmiszer/hotel) kedvezmény kategóriában összesen maximum 1.000 Ft kedvezményt nyújt a Bank az alábbiak szerint:
minden hazai vagy külföldi benzinkútnál (MCC kód: 5172, 5541, 5983, 5542, 9759) történt vásárlás után,
minden élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) (MCC kód: 5311, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499) történő
vásárlás után,
minden hazai vagy külföldi vásárlás után, ami hotelben, utazási irodában vagy légitársaságok szolgáltatásainak igénybe vételekor (pl. repülőjegy-vásárlás, utasbiztosítás, stb.)
történik (MCC kód: 7011, 4722, 4511, 7399, 3501-3999, 3000-3350) - hotelekben történt költés csak a szállással és azzal kapcsolatban felmerült költségekre értendő, a hotelben
található egyéb szolgáltatásokra, például ajándékboltban történő vásárlásra nem.
Az előző kedvezményeken felül:
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Minden hazai vagy külföldi vásárlás (ideértve a benzinkúton/élelmiszer áruházban /hotelben történő vásárlásokat is) , vagy csoportos beszedés (kivéve: AEGON Magyarország Általános
Biztosító Zrt. és jogelődje, valamint az AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. és AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár által értékesített biztosítás kapcsán megadott
1
csoportos beszedései megbízás vagy rendszeres bankkártyás díjfizetés ) után az összeg 1%-ának egészértékét – havonta maximum 7.000 Ft kedvezményt nyújt a Bank.
A (benzinkút/élelmiszer/hotel) kedvezmény kategóriákban a kedvezmény a következők szerint jár (1% kedvezmény a benzinkút/élelmiszer/hotel vásárlások után valamint ezen felül 1%
kedvezmény minden hazai és külföldi vásárlás után) :
amennyiben a kártyakibocsátás 2017. január 31-ig megtörténik, a kártyakibocsátást követő első 12 hónap után, amennyiben a kártyakibocsátás 2017. február 1-jén vagy azt
követően történik, a kártyakibocsátást követő első 6 hónap után az elérhető kedvezmény 1% + 1% =2 % ,
azonban, ha a minden hazai és külföldi vásárlás és csoportos beszedés kategória 1 %-os kedvezmény mértéke elérte a havi maximumát (7000 Ft), úgy a plusz 1%-os kedvezmény nem
érhető el a benzinkút/élelmiszer/hotel kedvezmény kategóriákra, csak a 1% (maximum havi 1000 Ft).
Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg.
A Budapest Bank a következőekben meghatározott MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt: 6010, 6011, 6050,
6211, 6529, 9399. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
1

Havonta az összes kategóriát együttesen véve maximum a hitelkeret erejéig végzett csoportos beszedések, rendszeres bankkártyás díjfizetés , valamint vásárlások után vehetők igénybe
a kedvezmények. A kedvezményeket a Bank a tranzakciót követő hónap utolsó napjáig bocsájtja rendelkezésre a hitelkártya számlán.
A kártyakibocsátásra a hitelkártya igényléshez kapcsolódó hiánytalan és hibamentes eredeti dokumentumok Bankhoz történő beérkezését, és a hiteligénylés végleges jóváhagyását követően
kerül sor, amelynek átlagos átfutási ideje –a jóváhagyástól es a dokumentum beérkezéstől számított 10 munkanap.
Az AEGON Kártyára vonatkozó hitelkártya-szerződés aláírásával az ügyfél, mint számlatulajdonos és kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Bank és az AEGON Magyarország Zrt. a fentebb
szabályozott kedvezmények elszámolása érdekében, az ahhoz szükséges mértékben adatot adjon át egymásnak.
1

Rendszeres bankkártyás díjfizetés: a https://www.aegon.hu/dijfizetesi-kisokos szerint leírtaknak megfelelő online fizetési tranzakció, amely szerint az AEGON Magyarország Általános
Biztosító Zrt. az AEGON Kártya regisztráció és a kártya adatok megadása után díjmentesen, automatikusan – az Ügyféllel kötött biztosítási szerződésben megadott ütemezés szerint –
kezdeményezi az esedékes biztosítási díj beszedését a bankkártyáról.

BUDAPEST CLASSIC HITELKÁRTYA KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4271-5, a kártya igénylés dátumától függetlenül.
Minden Media Markt áruházon belül és azon kívül, belföldön és külföldön végrehajtott vásárlás esetén az elköltött összeg 1%-nak egészértékét, havi maximum 10 000 Ft-ot ad
kedvezményként a Bank. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 690 Ft; az elköltött összeg 1%-a= 56,9 Ft; visszatérítésre kerülő kedvezmény összege (elköltött összeg 1%-nak egészértéke) = 56 Ft. A
Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a
hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
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TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA KEDVEZMÉNYEK
INSTANT TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA KEDVEZMÉNY I.
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0
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 családi módozatú
Tesco Maraton balesetbiztosítást havi 2.000 Ft értékben vásároljon, vagy 2016. május 12. és 2016. június 30. között éves Filmbox előfizetést kössön, és ezzel egyidejűleg annak éves díját
az instant Tesco Vásárlókártyával fizesse meg, amely 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 igé nybe. 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 v égéig 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)
TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA ELSŐ VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ AKCIÓ
Kizárólag a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media Markt eladótérben m egvásárolható
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)
TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA, VALAMINT INSTANT TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNY
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0; 5577-0459-0
Minden, Tesco Vásárlókártyával történő hazai vagy külföldi vásárlás, valamint a hitelkártya számla terhére megadott csoportos beszedési megbízás után a hitelkártya számlára lekönyvelt
100 forintonként 1 Tesco Clubcard pont, összesen havi maximum 10 000 Tesco Clubcard pont jár. Pl.: 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 2011. július 1-től 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 pontot a Budapest Bank biztosítja. A Budapest Bank kizárja a
felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából.
2015. november 2-től 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 első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-1)
TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA KUPON AKCIÓ
2011. augusztus 15-től 2015. január 31-ig érvényes a Tesco áruházaiban igényelt és jóváhagyott Tesco Vásárlókártyákra az alábbi kedvezmények is vonatkoznak:

Tesco Vásárlókártya (Főkártya) igénylése és az első kártya kibocsátása, majd aktiválása esetén a hitelszámla terhére történő első kártyahasználatot követően a
Főkártyabirtokos 2 db 10%-os, kupononként max. 2 000 Ft értékű Tesco vásárlási kedvezményre jogosító kupont kap. A kupon Tesco Vásárlókártyával való fizetés esetén használható fel a
Tesco pénztárainál. A kupon felhasználhatósági idejét a kupon tartalmazza. Az itt rögzített kedvezményre nem jogosultak azon Ügyfelek, akik az „ELSŐ KÁRTYAHASZNÁLAT 5000 Ft AKCIÓ” és
a az „ELSŐ KÁRTYAHASZNÁLAT 5000 Clubcard Pont AKCIÓ” keretein belül igényelt hitelkártyát.
A 2 db 10%-os, kupononként max. 2 000 Ft értékű kupont a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. biztosítja. A Budapest Bank kizárja a felelősségét a kupon Kibocsátója és az Ügyfél közötti
jogvitából.
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)
TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYA 5000 CLUBCARD PONT AKCIÓ
2014. október 16-tól 2014. december 31-ig érvényes a Tesco áruházaiban igényelt és jóváhagyott, valamint a 2014. november 1-től 2015. december 31-ig kibocsátott Tesco Vásárlókártyák
esetén a hitelkártya aktiválását követően végzett bármilyen kártyahasználat után további 5000 CC pont jár az Ügyfél részére.
Az 5 000 Clubcard pontot a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt juttatja és bocsátja rendelkezésre az Ügyfél Tesco Clubcard kártyáján, a Vásárlókártya aktiválása utáni első vásárlási tranzakció
könyvelését követő hónap utolsó napjáig.
Az akció nem vonatkozik a Részletformáló Szolgáltatással igényelt, az „ELSŐ KÁRTYAHASZNÁLAT 5000 Ft AKCIÓ” vagy „ELSŐ KÁRTYAHASZNÁLAT 5000 Clubcard Pont AKCIÓ”-ban résztvevő
Tesco Vásárlókártyára. Az akció továbbá nem vonatkozik azon Tesco Vásárlókártyákra, amelyek Instant Tesco Vásárlókártyként, vagy olyan Tesco áruházo n belüli értékesítési ponton
igényeltek, ahol az Instant Tesco Vásárlókártya értékesíthető. Az érintett Tesco áruházak listája, illetve a Tesco áruházakon belüli Instant Tesco Vásárlókártyát értékesítő helyszínek pontos
listája,
illetve
az
Instant
Tesco
Vásárlókártya
adott
áruházban
és
értékesítési
helyszínen
történő
értékesítés
indulásának
pontos
dátumai
a
http://tesco.hu/szolgaltatasok/vasarlokartya/instant-vasarlokartya honlapon érhetőek el.
A Budapest Bank kizárja a felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából.
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)
2012.03.30-TÓL VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES KEDVEZMÉNY:
Azon ügyfelek, akik telefonos megkeresés során ajánlatot kapnak, Tesco Vásárlókártyájukat aktiválják, és azt az aktiválás hónapját követő hónap végéig legalább egy alkalommal használják,
úgy ezen feltételeknek megfelelő ügyfelek részére 1000 Tesco Clubcard pont jár. Az 1.000 Tesco Clubcard pont akció nem vonatkozik az Instant Tesco Vásárlókártyákra.
Amennyiben az ügyfél a hitelkeret-kihasználtság ellenőrzésének időpontjában Tescoban értékesített fizetési számlacsomaggal rendelkezik, valamint a számla nyitásának és a Tesco
Vásárlókártya aktiválást követő első hitelkeret kihasználtság ellenőrzésének időpontja közötti időszakban az ügyfél számláján legalább egy alkalommal a mindenkori minimálbérnek
megfelelő összeg jóváírásra került , a Tesco Vásárlókártya első éves díja 0 Ft, független 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.
A z 1 000 Clubcard pontot a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. biztosítja. A Budapest Bank kizárja a felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti jogvitából.
A Tesco Clubcard pontok jóváírásának feltétele, hogy a Tesco Clubcard aktív legyen.
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)
TELEFONON IGÉNYELT TESCO VÁSÁRLÓKÁRTYÁRA VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY- 2016.09.16.-TÓL VISSZAVONÁSIG
Érvényes azokra a kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0 és telefonon keresztül igényeltek Tesco Vásárlókártyát 2016.09.15. után, valamint a kedvezményről a
telefonon felhívást kaptak. A kedvezmény mértéke:
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4.000 Clubcard pont;
A telefonon keresztül értékesített Tesco Vássárlókártya által nyújtott kedvezmény jogosultsági feltételei: Az egyszeri 4.000 Clubcard pont jogosultsági feltétele, hogy a Tesco Vásárlókártya
átvétele és aktiválás után a kártyabirtokos, a Tesco vásárlókártyával legalább 1 alkalommal vásároljon (POS tranzakció), legkésőbb a kártya kibocsátását követő 30 napon belül, amely
vásárlás után járó egyszeri 4.000 Clubcard pont a vásárlást követő teljes naptári hónap utolsó napjáig kerül rendelkezésre bocsátásra. A kedvezményt a Tesco és a Bank közösen nyújtja, és a
Tesco-Global Áruházak Zrt. bocsátja rendelkezésre, amely kedvezményt (egyszeri 4.000 Clubcard pont) egy ügyfél csak egyszer vehet igénybe. A 4.000 Ft-os vásárlásba a Részletformáló
szolgáltatás összege nem számít bele.
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)
TESCO – MEDIA MARKT HŰSÉGPROGRAM
2017. január 21-től valamennyi Tesco Vásárlókártya birtokos részt vesz a Tesco – Media Markt közös Hűség programjában.
A program egymást követő költési és kedvezményes vásárlási időszakból áll. A költési időszak adott hónap 21-től következő hónap 20-ig tart. Pl.: 2017.01.21. - 2017.02.20. A kedvezményes
vásárlási időszak a költési időszakot követő naptól a következő hónap 20-ig tart, melynek során a Bank a vásárlási tranzakciók időpontját veszi figyelembe (a még le nem könyvelt tételek
esetében is). Pl.: 2017.02.21 - 2017.03.20. A kedvezményes vásárlásra való jogosultságot a Bank minden naptári hónap 21-én vizsgálja. Amennyiben a Tesco Vásárlókártya birtokos legalább
összesen 20 000 Ft értékben vásárol az adott költési időszakban bármely magyarországi Tesco áruházban, úgy a költési feltétel teljesítését követően a következő naptári hónap 20. napjáig
jogosulttá válik a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri Media Markt üzletekben 10%, de havi maximum 2 000 Ft visszatérítésre. A fent részletezett kedvezmény
fordítva és együttesen is igaz, azaz amennyiben a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri Media Markt üzletekben a Tesco Vásárlókártya birtokos legalább összesen
20 000 Ft értékben vásárol az adott költési időszakban, jogosulttá válik bármely magyarországi Tesco áruházban, 10%, de havi maximum 2 000 Ft visszatérítésre. A visszatérítés maximális
mértéke akciónként 4 000 Ft havonta, éves szinten (12 teljes naptári hónapra vonatkozóan) az elérhető visszatérítés maximális mértéke 48 000 Ft. Bármely a Tescóban, vagy az akcióban
résztvevő Media Marktban üzletekben igénybevett kedvezmény érvényesítésekor, a visszetéítés mértékétől függetlenül a vásárlás értéke beleszámít a következő elszámolási időszak
minimum 20.000 Forintos limitébe.
A kedvezmény rendelkezésre bocsátását a Bank a kedvezményes időszak végdátumát követően, legkésőbb a tárgyhó (azaz az elszámolással érintett kedvezményes időszak lejárati időpontja
szerinti hónap) utolsó napjáig hajtja végre. A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank.



Vásárlásnak minősülnek: bármely magyarországi Tesco áruházban vagy a győri vagy veszprémi Media Markt üzleteiben a Tesco vásárlókártyával végzett vásárlás, amely
történhet a költési és/vagy a kedvezményes vásárlási időszakban is.
Nem minősülnek vásárlásnak: nem minősül jelen hűségprogram vonatkozásában vásárlásnak a vizsgált időszak alatt a hitelkártyán fennálló tartozás (vagy hitelkártyával
aktuálisan végzett vásárlási tranzakció összegének) visszafizetésére igényelt Részletformáló szolgáltatás, készpénzfelvétel és csoportos beszedési megbízás.

Nem jogosult a kedvezményre az az ügyfél, akinek a kedvezmény könyvelésének napján már nincs élő hitelkártya számlája. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a
promócióban, kérjük, érdeklődjön kollégáinknál a Budapest Telebankban! (06-1-477-7777).
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 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)
Költés helyszíne
Példa*
Media Markt Győr és/vagy Veszprém
Költési időszak
Költés összeg (min. 20 000 Ft)

Teljes magyarországi Tesco
hálózat

2017.01.21. - 2017.02.20.
32 500 Ft

Vizsgálat időpontja

20 500 Ft
2017.02.21.

Kedvezményes időszak

2017.02.21 - 2017.03.20

Kedvezményt adó partnernél történő vásárlás összege

15 000 Ft

31 000 Ft

Visszatérítés mértéke (10%, max. 2 000 Ft)

1 500 Ft

2 000 Ft

Visszatérítés időpontja

2017.03.31

Visszatérítés összesen (havonta max. 4000 Ft)

3 500 Ft*

*Az így számított megtakarítási összeg nem tartalmazza a kártya díjait és az esetlegesen fizetendő kamatokat. Az így számított megtakarítási összeg az 1 havi megtakarítási lehetőségeket
tartalmazza Tesco Vásárlókártya esetén
THM: 39,3%-47,3%
Az itt közzétett THM az újonnan igényelt és már meglévő Vásárlókártyákra egyaránt, 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális feltételek, 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 figyelembevételre, 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 hitelkeretösszegének és a hitelkártya-konstrukció díjainak függvénye.
A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljeshiteldíj-mutatót (THM) eredményez.
INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA 4.000 CLUBCARD PONT KEDVEZMÉNY – 2017.11.20-TÓL VISSZAVONÁSIG
Érvényes 2017.11.20-tól a kedvezmény visszavonásáig, a Tesco Fogarasi út (1149 Budapest, Pillangó u. 15.) és a Tesco Szeged Extra (6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64.), míg 2018. február 2-től
visszavonásig a Tesco Nyíregyháza Hipermarket (4400 Nyíregyháza, Pazonyi út. 36.), Tesco Extra Váci út (1138 Budapest, Gács u. 3.) és a Tesco Extra Miskolc (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu
103.) áruházakban igényelt kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-1,
Az INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA által nyújtott kedvezmények jogosultsági feltételei: Az egyszeri 4.000 Clubcard pont jogosultsági feltétele, hogy az INSTANT TESCO CSALÁDI
VÁSÁRLÓKÁRTYA igénylési helyszínén történő személyes átvétel és aktiválás után, az átvétel napján az INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYÁVAL Tesco áruházban legalább 4.000 Ft
értékben vásároljon, amely vásárlás után járó egyszeri 4.000 Clubcard pont a vásárlást követő hónap utolsó napjáig kerül rendelkezésre bocsátásra. A kedvezményt (egyszeri 4.000 Clubcard
pont) a Tesco nyújtja, egy ügyfél csak egyszer veheti igénybe. A 4.000 Ft-os vásárlásba a Részletformáló szolgáltatás összege nem számít bele.
A fent leírt kedvezmények nem érvényesek a Tesco Vásárlókártyára és az Instant Tesco Vásárlókártyára (amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0)
INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA 1.000 CLUBCARD PONT KEDVEZMÉNY
Érvényes 2018.01.01-től a kedvezmény visszavonásáig, a Tesco Fogarasi út (1149 Budapest, Pillangó u. 15.) és a Tesco Szeged Extra (6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64.), míg 2018. február 2-től
visszavonásig a Tesco Nyíregyháza Hipermarket (4400 Nyíregyháza, Pazonyi út. 36.), Tesco Extra Váci út (1138 Budapest, Gács u. 3.) és a Tesco Extra Miskolc (3526 Miskolc, Szentpéteri
kapu 103.) áruházakban igényelt kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-1,
Az INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA által nyújtott kedvezmények jogosultsági feltételei: Az egyszeri 1.000 Clubcard pont jogosultsági feltétele, hogy az INSTANT TESCO CSALÁDI
VÁSÁRLÓKÁRTYA igénylési helyszínén történő személyes átvétel és aktiválás után, az átvétel napján az INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYÁVAL TESCO MARATON
BALESETBIZTOSÍTÁS EGYÉNI CSOMAG, TESCO MARATON BALESETBIZTOSÍTÁS CSALÁDI CSOMAG, TESCO JÖVEDELEMPÓTLÓ BIZTOSÍTÁS ALAP CSOMAG, VAGYTESCO JÖVEDELEMPÓTLÓ
BIZTOSÍTÁS PRÉMIUM CSOMAG biztosítást vásároljon, és ezzel egyidejűleg annak díját az instant Tesco Családi Vásárlókártyával fizesse meg. Az egyszeri 1.000 Clubcard pont a vásárlást
követő hónap utolsó napjáig kerül rendelkezésre bocsátásra. A kedvezményt (egyszeri 1.000 Clubcard pont) a Tesco nyújtja egy ügyfél csak egyszer veheti igénybe.
A fent leírt kedvezmények nem érvényesek a Tesco Vásárlókártyára és az Instant Tesco Vásárlókártyára (amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-0)
AZ INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA 1.000 CLUBCARD PONT KEDVEZMÉNY ÉS INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA 4.000 CLUBCARD PONT KEDVEZMÉNYEK NEM
VONHATÓK ÖSSZE. A FELTÉTELEK EGYÜTTES TELJESÜLÉSE ESETÉN AZ ÜGYFELEK A MAGASABB ÖSSZEGŰ CLUBCARD KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTAK.
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A 2018.01.01. és 2018.01.17. között igényelt tesco családi vásárlókártyák esetén átmenetlieg az ügyfelek mindkét kedvezményre jogosultak, amennyiben a feltételeket külön-külön
teljesítették.
TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA, VALAMINT INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNY
Érvényes 2017.11.20-tól a kedvezmény visszavonásáig, a Tesco Fogarasi út (1149 Budapest, Pillangó u. 15.) és a Tesco Szeged Extra (6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64.), míg 2018. február 2-től
visszavonásig a Tesco Nyíregyháza Hipermarket (4400 Nyíregyháza, Pazonyi út. 36.), Tesco Extra Váci út (1138 Budapest, Gács u. 3.) és a Tesco Extra Miskolc (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu
103.) áruházakban igényelt kártyákra, amelyek első kilenc számjegye a következő: 5256-4279-1,
Az adott hónapban egy Tesco Családi Vásárlóártyán a visszatérítés összege – az összes kedvezményt összevonva – maximum 10.000 Clubcard pont lehet az alábbiak szerint:
1%-os kedvezmény
Minden Tesco áruházon belül és azon kívül, belföldön és külföldön végrehajtott vásárlás vagy csoportos beszedés esetén az elköltött összeg 1%-nak egészértékét térítjük vissza Clubcard pont
formájában, a tranzakciót követő 2. hónap utolsó napjáig.
Példa:
1 Havi Hitelkártyás költés
Összege
Kedvezmény
Jóváírt pontok
Csoportos beszedések

53.438 Ft

Kártyás vásárlások

73.450 Ft

534 pont

1%

734 pont

Összes jóváírt pont:

1.268 pont

Tesco élelmiszer kedvezmény
Az „1% kedvezmény”-en felül további +3% kedvezmény jár a Tesco áruházakban vásárolt, az áruház besorolása szerint élelmiszernek minősülő termékek vásárlása után, melyet Clubcard
pont formájában, a vásárlást követő 2. hónap utolsó napjáig bocsájtjuk rendelkezésre. Az élelmiszernek minősülő termékkör részletes leírása megtalálható a www.tesco.hu/markak-esszolgaltatasok/szolgaltatasok oldalon. A visszatérítés csak személyes vásárlás esetén érhető el, online bevásárlás esetén nem.

A Tesco élelmiszerek vásárlása után így elérhető kedvezmény 1%+3%=4%.
Példa:
Havi Hitelkártyás költés
Összege
Kedvezmény
Jóváírt pontok
Csoportos beszedések

53.438 Ft

Kártyás vásárlások

73.450 Ft

Ebből Tescoban vásárolt élelmiszer

43.350 Ft

1%

1.268 pont

3%

1.299 pont

Összes jóváírt pont:

2.567 pont

Tesco CSALÁDI Vásárlókártya: Tesco Személyi Kölcsön és/vagy Tesco fizetési számla esetén további 1+1%
A Tescoban vásárolt élelmiszerek után további kedvezmény jár az „1% kedvezmény” és a „Tesco élelmiszer kedvezmény”-en felül, amennyiben a Tesco Családi Vásárlókártya birtokosa a
vásárlás hónapjának utolsó napján Tesco Személyi Kölcsön főadósa vagy a Tescoban nyitott (Komfort vagy Zéró) fizetési számla főtulajdonosa.
A kedvezményt Clubcard pont formájában, a vásárlást követő 2. hónap utolsó napjáig bocsájtjuk rendelkezésre. A kedvezmény plusz szolgáltatásonként +1%, amennyiben a kártya birtokosa
mindkét szolgáltatással rendelkezik, kétszer +1%, tehát összesen +2% kedvezményre jogosult..

A Tesco élelmiszerek vásárlása után így elérhető kedvezmény kizárólag Tescoban nyitott fizetési számla vagy Tesco Személyi Kölcsön vagy Tesco Maraton balesetbiztosítás
esetén: 1%+3%+1%=5%.

A Tesco élelmiszerek vásárlása után így elérhető kedvezmény két meglévő szolgáltatással, tetszőleges kombinációban: Tescoban nyitott fizetési számla és/vagy Tesco Személyi
Kölcsön: 1%+3%+1%+1%=6%.

Instant Tesco CSALÁDI Vásárlókártya esetén: Tesco Személyi Kölcsön és/vagy Tesco fizetési számla és/vagy Tesco Biztosítás használata esetén további 1+1+1%
A Tescoban vásárolt élelmiszerek után további kedvezmény jár az „1% kedvezmény” és a „Tesco élelmiszer kedvezmény”-en felül, amennyiben a Tesco Családi Vásárlókártya birtokosa a
vásárlás hónapjának utolsó napján Tesco Személyi Kölcsön főadósa vagy a Tescoban nyitott (Komfort vagy Zéró) fizetési számla főtulajdonosa vagy élő Tescoban kötött (továbbiakban
részletezett) biztosítás valamelyikével rendelkezik. A Tescoban kötött biztosításhoz kapcsolódó +1% kedvezmény további feltétele, hogy a az INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYA
igénylési helyszínén történő személyes átvétel és aktiválás után, az átvétel napján az INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYÁVAL TESCO MARATON BALESETBIZTOSÍTÁS EGYÉNI CSOMAG,
TESCO MARATON BALESETBIZTOSÍTÁS CSALÁDI CSOMAG, TESCO JÖVEDELEMPÓTLÓ BIZTOSÍTÁS ALAP CSOMAG, VAGY TESCO JÖVEDELEMPÓTLÓ BIZTOSÍTÁS PRÉMIUM CSOMAG biztosítás
vásárolása, és ezzel egyidejűleg annak díjának az instant Tesco Családi Vásárlókártyával történő megfizetése. A kedvezményt Clubcard pont formájában, a vásárlást követő 2. hónap utolsó
napjáig bocsájtjuk rendelkezésre. A kedvezmény plusz szolgáltatásonként +1%, amennyiben a kártya birtokosa két szolgáltatással rendelkezik, kétszer +1%, tehát összesen +2%
kedvezményre jogosult amennyiben a kártya birtokosa mindhárom szolgáltatással rendelkezik, háromszor +1%, tehát összesen +3% kedvezményre jogosult.

A Tesco élelmiszerek vásárlása után így elérhető kedvezmény kizárólag Tescoban nyitott fizetési számla vagy Tesco Személyi Kölcsön vagy Tescoban kötött (fentebb részletezett
biztosítás) s esetén: 1%+3%+1%=5%.

A Tesco élelmiszerek vásárlása után így elérhető kedvezmény két meglévő szolgáltatással, tetszőleges kombinációban: Tescoban nyitott fizetési számla és/vagy Tesco Személyi
Kölcsön és/vagyTescoba kötött (fentebb részletezett) biztosítás esetén: 1%+3%+1%+1%=6%.

A Tesco élelmiszerek vásárlása után így elérhető együttes kedvezmény Tescoban nyitott fizetési számla és Tesco Személyi Kölcsön és Tescoban kötött (fentebb részletezett)
biztosítás esetén: 1%+3%+1%+1%+1%=7%.
Példák:
Tesco CSALÁDI Vásárlókártya és Instant Tesco CSALÁDI Vásárlókártya esetén
Havi Hitelkártyás költés
Összege
Csoportos beszedések

53.438 Ft

Kártyás vásárlások

73.450 Ft

Ebből Tescoban vásárolt élelmiszer

Tesco Személyi Kölcsön vagy fizetési számla szolgáltatások
közül 1 szolgáltatás megléte esetén 3+1=4%
Összes jóváírt pont:
(Tescoban vásárolt élelmiszerek után így elérhető összes kedvezmény: 5%)

Csoportos beszedések

53.438 Ft

Kártyás vásárlások

73.450 Ft

Kedvezmény
1%

43.350 Ft

Tesco Személyi Kölcsön és fizetési számla szolgáltatások
együttes megléte esetén 3+1+1=5%
Összes jóváírt pont:
(Tescoban vásárolt élelmiszerek után így elérhető összes kedvezmény: 6%)

KIZÁRÓLAG Instant Tesco CSALÁDI Vásárlókártya esetén
Havi Hitelkártyás költés
Összege
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1%

43.350 Ft

Tesco CSALÁDI Vásárlókártya és Instant Tesco CSALÁDI Vásárlókártya esetén
Havi Hitelkártyás költés
Összege

Ebből Tescoban vásárolt élelmiszer

Kedvezmény

Kedvezmény
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Jóváírt pontok
1.268 pont
1.732 pont
3.000 pont

Jóváírt pontok
1.268 pont
2.165 pont
3.433 pont

Jóváírt pontok
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Csoportos beszedések

53.438 Ft

Kártyás vásárlások

73.450 Ft

Ebből Tescoban vásárolt élelmiszer

43.350 Ft

1%

Tesco Személyi Kölcsön és fizetési számla és fentebb
részlezett Tesco biztosítás, vagyis 3 szolgáltatás megléte
esetén 3+1+1+1=6%
Összes jóváírt pont:
(Tescoban vásárolt élelmiszerek után így elérhető összes kedvezmény: 7%)

1.268 pont
2.598 pont

3.866 pont

A fent részletezett Kedvezményeket a Tesco és a Budapest Bank nyújtja. A Tesco Családi Vásárlókártya valamint az Instant Tesco Családi Vásárlókártya kedvezmények nem vonhatók
össze a Tesco Vásárlókártya valamint Instant Tesco Vásárlókártya kedvezményeivel, illetve Tesco Vásárlókártya valamint Instant Tesco Vásárlókártya kedvezmények sem vonhatók össze
a Tesco Családi Vásárlókártya valamint az Instant Családi Vásárlókártya kedvezményeivel. A pontok beváltása a Tesco Clubcard mindenkor hatályos szabályzata szerint történik. 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. A visszatérítés csak személyes vásárlás esetén érhető el, online bevásárlás
esetén nem. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Tesco Hitelkártya mellett Clubcard kártyáját is átadja a pénztárosnak. A vásárlások után járó kedvezmények rendelkezésre
bocsátásának feltétele, hogy a kedvezmény rendelkezésre bocsátásakor a Tesco Családi Vásárlókártya aktív legyen, illetve a vásárláskor felmutatott Clubcard száma a Banknál rögzítésre
került.

Azonosító: H-164/2018
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Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
Telehitel szolgáltatás Érvényes minden 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 (az adatok rögzítését követő 3. munkanapon, 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 rögzítésétől számított 3. banki munkanapon az Ügyfél által megjelölt kölcsön összegével az
Ügyfél Hitelszámláját megterheli, és ezzel egyidejűleg 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 – 199.999 Ft…………………………………..29,9% .............................................................................................................................................. 34,89%
Futamidő: 12-60 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft
„Telehitel” és Részletformáló szolgáltatás bank általi együttes ajánlata esetén(Azonosító: U_LoPLoC299):
Folyósított Hitelösszeg……………………………..Éves kamat ............................................................................................................................................... THM
200.000 Ft – 1 000 000 Ft…………………………………..29,9% ......................................................................................................................................... 34,89%
Futamidő: 12-35 hónap; Részletformáló felvételi díj. 0 Ft
Telehitel és részletformáló szolgáltatás akció 2016. július 15-től visszavonásig (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 visszavonásig (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
Az itt nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Szerződésben rögzítettek az irányadóak.
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás
A „Részletformáló” a Budapest Standard és Budapest Áruvásárlási, UPC, 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.
Kártya

Budapest Standard

Érvényes azokra a kártyákra,
amelyek első kilenc számjegye:

5256-4270-0

Budapest Standard Hitelkártya
DEX (Dolgozói Exkluzív)

5256-4270-0

GO!

5256-4273-0, 5256-4273-6,
5256-4273-8, 5256-4273-9,
5256-4274-1

UPC

ING

Főgáz
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5256-4274-5

5256-4270-7

5256-4278-0, 5256-4278-1

Részletformáló
felvételi díj

THM

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

22,15%

29,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

34,89%

24,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

28,37%

14,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

16,20%

29,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

34,89%

19,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

22,15%

29,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

34,89%

24,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

28,37%

19,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

22,15%

29,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

34,89%

24,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

28,37%

Dátum

Éves kamat

2013.05.02-ig igényelt
szolgáltatás esetén
2013.05.03-tól igényelt
szolgáltatás esetén
2013.07.19-től igényelt
szolgáltatás esetén
2014.02.02-ig
2013.04.26-tól igényelt
szolgáltatás esetén
2013.05.02-ig igényelt
szolgáltatás esetén
2013.05.03-tól igényelt
szolgáltatás esetén
2013.07.18-ig igényelt
szolgáltatás esetén
2013.07.19-től igényelt
szolgáltatás esetén
2014.02.02
2013.04.26-tól igényelt
szolgáltatás esetén
2013.07.18-ig igényelt
szolgáltatás esetén
2013.07.19-től igényelt
szolgáltatás esetén
2014.02.02-ig

19,9%
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Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg
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Budapest Áruvásárlási

2013.08.09-től igényelt
szolgáltatás esetén
2014.02.02-ig

5577-0450-3

24,9%

12-60 hónap 50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

28,37%

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 EURONICS (5256-4276-1) Hitelkártyák esetében
A „Részletformáló” az Euronics hitelkártyákhoz 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.
Igényelhető konstrukció leírása

Dátum

Éves kamat

Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg

Részletformáló
felvételi díj

THM

A Hirdetmény hatályba lépésétől kezdődően a Bank 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

2013.07.18-ig
igényelt
szolgáltatás
esetén
visszavonásig

29,9%

12-60 hónap

50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

34,89%

2013.07.19-től
igényelt
szolgáltatás
esetén
visszavonásig

24,9%

12-60 hónap

50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

28,37%

2013.06.14-től
igényelt
szolgáltatás
esetén

0%

12-60 hónap

20.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

Igényelhető konstrukció

Standard konstrukció

Szolgáltatás
„0%”konstrukció

A kamatozás típusa rögzített
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás újonnan igényelt EURONICS (5256-4276-1) hitelkártya, valamint bármely, Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával, Euronics üzletekben igényelt
Részletformáló szolgáltatás esetében
A „Részletformáló” az Euronics 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.
Igényelhető konstrukció

Standard konstrukció 2

Igényelhető konstrukció leírása

Dátum

2013.07.25-ig
igényelt
szolgáltatás esetén
2013.07.26-tól
igényelt
szolgáltatás esetén
2013.12.31-ig
2014.01.01-től
A Standard Részletformáló konstrukció igénybe 2014.06.15-ig
igényelt
vehető a Euronicsben új igénylés mellett, vagy
meglévő Budapets Bank által kibocsátott hitelkártyák szolgáltatás esetén
2014.06.16-tól
mellett is.
2014.12.31-ig
2015.01.01-től
2015.06.17-ig
2015.06.18-tól
2015.12.31-ig
2016.01.01-től
2016.04.14.-ig
2016.04.15.-től
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Éves
kamat

Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg

Részletformáló
felvételi díj

THM

36,5%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

44,0%

36,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

43,3%

35,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,8%

34,5%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,4%

34,4%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,0%

34,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

40,4%

33,7%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

40,08%

33,7%

6-48 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

40,08%
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A Bank a konstrukciót igénybe vevő Ügyfeleknek a
vételár 10%-ának 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
Standard konstrukció 10% hitelkerettel megegyező összeg kerül levonásra. A
2
kedvezménnyel
kedvezmény juttatója a Budapest Bank.
Amennyiben az ügyfél a hatodik hónap törlesztőrészletének 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.

Igényelhető konstrukció

Igényelhető konstrukció leírása

A Bank a konstrukciót igénybe vevő Ügyfeleknek a
vételár 15%-ának megfelelő mértékű kedvezményt
nyújt, amennyiben a jóváhagyott hitelkártya keret
teljes mértékben fedezi a 15% kedvezménnyel
csökkentett vételár kifizetését. Egyéb esetben a
különbözet önerőként fizetendő a pénztárnál. A
hitelkártya számláról a 15% kedvezménnyel
csökkentett vételár, de maximum a jóváhagyott
hitelkerettel megegyező összeg kerül levonásra. A
kedvezmény juttatója a Budapest Bank és a Vöröskő
Standard konstrukció 15%
Kft.
kedvezménnyel 2
Amennyiben az ügyfél a hatodik hónap törlesztőrészletének 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” 15%-ának mértékéig. A
kedvezmény az áruházban megjelölt termékekre
vehető igénybe.
A Bank a konstrukciót igénybe vevő Ügyfeleknek, több
termék együttes vásárlásakor, egy választott termék
(amely nem lehet a vásárolt termékek közül a
legmagasabb vételáru) vételárából a 15%-ának
megfelelő mértékű kedvezményt, a többi termékre
10% kedvezményt nyújt, amennyiben a jóváhagyott
hitelkártya keret teljes mértékben fedezetet nyújt a
kedvezménnyel csökkentett vételárak kifizetésére.
Egyéb esetben a vásárlás nem jöhet létre ebben a
konstrukcióban. A hitelkártya számláról a 10%, illetve
Standard konstrukció 10% 15% kedvezménnyel csökkentett vételárak, de
és 15% kedvezménnyel maximum a jóváhagyott hitelkerettel megegyező
több termék együttes összeg kerül levonásra. A kedvezmény juttatója a
vásárlása esetén 2
Budapest Bank és a Vöröskő Kft.
Amennyiben az ügyfél a hatodik hónap törlesztőrészletének 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.
„0%” konstrukció ÚJ
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS 2

2016.06.22-ig
2016.06.23-tól
visszavonásig
2013.07.25-ig
igényelt
szolgáltatás esetén
2013.07.26-tól
igényelt
szolgáltatás esetén
2013.12.31-ig
2014.01.01-től
2014.06.15-ig
igényelt
szolgáltatás esetén
2014.06.16-tól
2014.12.31-ig
2015.01.01-től
2015.06.17-ig
2015.06.18-tól
2015.12.31-ig
2016.01.01-től
2016.04.14 -ig
2016.04.15.-től
2016.06.22-ig
2016.06.23-tól
2017.03.08-ig

33,10%

6-48 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

39,71%

36,5%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

44,0%

36,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

43,3%

35,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,8%

34,5%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,4%

34,4%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,0%

34,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

40,4%

33,7%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

40,08%

33,7%

6-48 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

40,08%

33,10%

6-48 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

39,71%

Dátum

Éves
kamat

Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg

Részletformáló
felvételi díj

THM

2013.09.20-tól
2013.12.31-ig

36,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

43,3%

2014.01.31-től
2014.06.15-ig

35,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,8%

2014.06.16-tól
2014.12.31-ig

34,5%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,4%

2015.01.01-től
2015.01.31-ig

34,4%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,0%

2015.07.03-tól
2015.07.06-ig

34,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

40,4%

2013.10.13-tól
2013.12.31-ig

36,0%

10-48 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

43,3%

2013.08.02-től
2013.09.15-ig
igényelt
szolgáltatás esetén

0%

6-10 hónap

59.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

79.000-149.999 Ft

12 000 Ft3

15,1-31,9%

150.000-250.000 Ft

18 000 Ft3

13,4-24,2%

0%-os konstrukció ÚJ
2014.06.02-től
hitelkártya igénylés esetén
Euronics üzleteiben upc ügyfélként az üzletben 2014.08.31-ig
vagy meglévő Budapest
megjelölt televíziókra
igényelt
Bankos hitelkártyával
szolgáltatás esetén
történő vásárlás esetén2
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0%

12 hónap
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3
0%-os konstrukció ÚJ
79.000-149.999 Ft
24 000 Ft
17,7-40,8%
2014.06.02-től
hitelkártya igénylés esetén
Euronics üzleteiben upc ügyfélként az üzletben 2014.08.31-ig
vagy meglévő Budapest
0%
24 hónap
3
megjelölt televíziókra
igényelt
150.000-250.000 Ft
36 000 Ft
15,6-29,7%
Bankos hitelkártyával
szolgáltatás esetén
2
történő vásárlás esetén
2014.06.11-től
20 hónapos Első Vásárlási
2014.07.01-ig
konstrukció ÚJ hitelkártya
2014.08.21-től
igénylés esetén vagy
2014.09.30-ig
Euronics üzleteiben a megjelölt termékekre
0%
20 hónap
59.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
meglévő Budapest Bankos
2014.10.09-től
hitelkártyával történő
2014.10.15-ig
vásárlás esetén2
2014.11.05-től
2014.11.18-ig
Meglévő kártyákra 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) 2016.04.20.-tól
10 + 10 Részletformáló
23,55%
10 hónap
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
26,66%
és a fennmaradó hátralékos vételár Euronics 2016.07.07.-ig
hitelkártya használatával történő kiegyenlítése
mellett, a hitelkártyával kiegyenlített összeg
vonatkozásában 10 hónapos futamidőre igénybe
vehető Részletformáló konstrukció.
Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
Az ügyfél döntésétől illetve a vásárlásra hitelkártyán
rendelkezésre álló hitelkeret mértékétől függő 0 - 10%
közötti saját erő befizetése (azaz a megvásárlásra
2016.07.08.-tól
kerülő termék vételára 0 - 10%-ának vásárlás
10 + 10 Részletformáló
igényelt
21,15%
10 hónap
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
24,08%
helyszínén a kereskedő (mint eladó) részére történő
szolgáltatás esetén
megfizetése) és a fennmaradó hátralékos vételár
Euronics
hitelkártya
használatával
történő
kiegyenlítése mellett, a hitelkártyával kiegyenlített
összeg vonatkozásában 10 hónapos futamidőre
igénybe vehető Részletformáló konstrukció.
Részletformáló max. 9,9%- Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor 2016.10.21.-től
9,25% 36 - 48 hónap
50.000 – 1.000.000 Ft
0 Ft
9,80%
os THM-el
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
visszavonásig
0% kamat Tizedelő max. Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor 2018.03.26-tól0%
10 hónap
20.000-120.000 Ft
0 Ft
0%
120 részletformáló
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
visszavonásig
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.
2.
Az akció a http://www.budapestbank.hu/common/letoltes/lakossag/euronics_akcios_boltlista.xlsx oldalon felsorolt Euronics üzletekben igényelt és jóváhagyott Euronics hitelkártyák
esetében érvényes, illetve ahol az akció nevében szerepel, ott bármely meglévő, Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyára érvényes.
3
A Részletformáló szolgáltatás felvételi díját a feltételek teljesülése esetén visszatérítjük:
Részletformáló felvételi díjat a Bank az új hitelkártya kibocsátást vagy a meglévő kártyás vásárlást követő 4. teljes naptári hónap utolsó napján utólag bocsátja rendelkezésre Önnek a
hitelszámláján, amennyiben az alábbi feltételeket teljesíti:
- Új hitelkártya esetén a kibocsátást vagy meglévő hitelkártya esetén a vásárlást követő 3 teljes naptári hónapban összesen legalább 10 vásárlási vagy készpénz felvételi tranzakciót
végez (az első vásárlási tranzakción felül),
- A tranzakciók összértéke meghaladja a 30.000 Ft-ot (ebbe az összegbe nem számít bele az első vásárlási tranzakció összege)
A kedvezményes ajánlat feltétele, hogy az ügyfél UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.-nél előfizetéssel rendelkezzen, vagy UPC előfizetést igényeljen az Euronics áruházban,
melyet upc ügyfélszámával tud igazolni! A kedvezmény juttatója a Budapest Bank.
Az egyszeri felvételi díj a hitelkártya keret Részletformáló szolgáltatással nem érintett összegének terhére vásárlási tranzakcióként könyvelődik be, melynek visszafizetésére maximum 45/53
napos kamatmentes időszak áll rendelkezésre.
Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást valamint a kártyához kapcsolódó kondíciókat és a Kedvezmény nyújtással kapcsolatos további részleteket a Budapest Bank
mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek, valamint a Budapest Bank mindenkor hatályos Hitelkártya hirdetménye és Kedvezmény szabályzata tartalmazza, amely
elérhetőek a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a www.budapestbank.hu honlapon.
A vásárlás a jóváhagyott hitelkeret mértékéig terjedhet. Amennyiben a jóváhagyott hitelkeret nem nyújt teljes mértékben fedezetet a vételár kifizetésére, önerő befizetése szükséges.
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás EXPERT Hitelkártyás ügyfeleknek (5256-4276-2), 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

Standard konstrukció ÚJ
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS
esetén 2

Azonosító: H-164/2018

Konstrukció leírása

Dátum
2013.07.25-ig igényelt
szolgáltatás esetén
2013.07.26-tól igényelt
szolgáltatás esetén
2013.12.31-ig
2014.01.01-től
2014.06.15-ig igényelt
szolgáltatás esetén
2014.06.16-tól
2014.12.31-ig igényelt
szolgáltatás esetén
2015.01.01-től
2015.06.17-ig igényelt
szolgáltatás esetén
2015.06.18-tól 2015.

Közzétételt követően publikus!

Éves
kamat

Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg

Részletformáló
felvételi díj

THM

36,5%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

44,0%

36,0%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

43,3%

35,0%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,8%

34,5%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,4%

34,4%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,0%

34,0%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

40,4%
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
12.02-ig igényelt
szolgáltatás esetén
A Bank a konstrukciót igénybe vevő Ügyfeleknek új hitelkártya 2013.07.25-ig igényelt
igénylésük esetén a vételár 10%-ának megfelelő mértékű szolgáltatás esetén
kedvezményt nyújt, amennyiben a jóváhagyott hitelkártya keret 2013.07.26-tól igényelt
teljes mértékben fedezi a 10% kedvezménnyel csökkentett vételár szolgáltatás esetén
kifizetését. Egyéb esetben a különbözet önerőként fizetendő a
2013.12.31-ig
pénztárnál. A hitelkártya számláról a 10% kedvezménnyel
2014.01.01-től
Standard konstrukció ÚJ csökkentett vételár, de maximum a jóváhagyott hitelkerettel
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS megegyező összeg kerül levonásra. A kedvezmény juttatója a 2014.06.15-ig igényelt
szolgáltatás esetén
esetén 10% kedvezménnyel Budapest Bank.
2

2014.06.16-tól
Amennyiben az ügyfél a hatodik hónap törlesztő-részletének
esedékességi napjáig részleges vagy teljes előtörlesztéssel él, mely 2014.12.31-ig igényelt
során a szerződéstől eltérően nagyobb mértékben fizeti vissza az szolgáltatás esetén
„Első vásárlási tranzakció”, azaz az igényelt hitelösszeg
2015.01.01-től
tőketartozását, úgy a Bank jogosult visszavenni az Ügyféltől az Általa
2015.01.31-ig igényelt
nyújtott kedvezményt az „Első vásárlási tranzakció” 10%-ának
szolgáltatás esetén
mértékéig.

RF Szolgáltatás 0% kamat 6
hónapos konstrukció Új
2
Hitelkártya igénylés esetén

2014.03.14-től
2015.02.09-ig igényelt
szollgáltatás esetén
2014.03.14-től
2015.01.31-ig igényelt
szollgáltatás esetén

RF Szolgáltatás 0% kamat
10 hónapos konstrukció Új
Hitelkártya igénylés esetén2

2014.08.21-tól
2014.09.14-ig igényelt
szolgáltatás esetén

0% konstrukció2

36,5%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

44,0%

36,0%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

43,3%

35,0%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,8%

34,5%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,4%

34,4%

10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,0%

0%

6 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10 hónap

39.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

20 hónap

59.900 – 1.000.000 FT

0 FT

0%

A Bank a konstrukciót igénybe vevő Ügyfeleknek új hitelkártya
igénylésük esetén a vételár 20%-ának megfelelő mértékű
kedvezményt nyújt, amennyiben a jóváhagyott hitelkártya keret
2014.03.26-2014.03.28
teljes mértékben fedezi a 20% kedvezménnyel csökkentett vételár
35,0% 10-48 hónap 39.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
41,8%
között
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
Standard konstrukció ÚJ
Budapest Bank és az Expert boltokat üzemeltető cégek együtt,
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS
melynek érvényesítése az akcióba bevont Expert üzletek pénztáránál
esetén 20% kedvezménnyel
történik és a vételárból kerül levonásra.
2
Amennyiben az ügyfél a hatodik hónap törlesztő-részletének
2013.08.02-től
esedékességi napjáig részleges vagy teljes előtörlesztéssel él, mely
0%
6-10 hónap 59.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
során a szerződéstől eltérően nagyobb mértékben fizeti vissza az 2013.09.15-ig igényelt
„Első vásárlási tranzakció”, azaz az igényelt hitelösszeg szolgáltatás esetén
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.
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.
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás újonnan igényelt Telenor Mycard ügyfeleknek (5256-4285-0), valamint bármely, Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával, Telenor üzletekben
igényelt Részletformáló szolgáltatás esetében
A „Részletformáló” a Telenor 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.
Igényelhető
konstrukció

Igényelhető konstrukció leírása

Standard
konstrukció

Dátum

Éves
kamat

Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg

Részletformáló
felvételi díj

THM

2014.12.16-tól
visszavonásig

26%

6-22 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

29,76%

Kizárólag meglévő vagy újonnan igényelt Telenor MyCard ügyfelek
számára. A Telenornál vásárolt készülékre „0%” konstrukcióban
„0%”
történő Részletformáló szolgáltatás indításának további a feltétele, 2014.12.16-tól
0%
6-22 hónap
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
konstrukció hogy az előfizető új, hűségvállalást tartalmazó szerződést kössön a visszavonásig
Részletformáló szolgáltatás igénylésének napján a Telenor
kínálatában aktuálisan elérhető konstrukciók valamelyikére.
A kamatozás típusa rögzített
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás TESCO (5256-4279-0; 5577-0459-0) Vásárlókártya esetében
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
Igényelhető
konstrukció

Azonosító: H-164/2018

Igényelhető konstrukció leírása

Dátum

Közzétételt követően publikus!

Éves kamat

Futamidő

Részletformálóba helyezhető Részletformáló
összeg
felvételi díj

THM
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
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
Standard
2013.05.03-tól
esetén, a Főkártyabirtokos, az általa meghatározott, fix futamidő
19,9%
12-60 hónap
50.000 – 1.000.000 Ft
0 Ft
22,2%
konstrukció
2015.11.02-ig
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.3
A „Részletformáló” a Tesco hitelkártyákhoz kapcsolódó,
kiegészítő szolgáltatás, amelynek segítségével a fizetési
hátralékkal nem rendelkező Főkártya-birtokosnak kizárólag a
„0%”
2013.05.03-tól
Bank telefonos vagy írásbeli ajánlata alapján lehetősége van
0%
6-12 hónap
20.000 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
konstrukció
2015.11.02-ig
arra, hogy az élő hitelkártya szerződése alapján fennálló
hitelkártya tartozását vagy annak egy részét több egyenlő
részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza.
A kamatozás típusa rögzített
3.
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 (5256-4279-0; 5577-0459-0) Vásárlókártyák esetében 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.
Igényelhető konstrukció

„0%” konstrukció
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS 6

Standard konstrukció

„0%” konstrukció 4

Igényelhető konstrukció leírása

Dátum

Éves
kamat

Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg

Részletformáló
felvételi díj

THM

2014.08.21-től 2015.10.22-ig
igényelt szolgáltatás esetén4

0%

10, 15, 20
hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

2015.10.24-től 2016.04.30-ig
igényelt szolgáltatás esetén4

0%

10, 15, 20
hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10, 15, 20
hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

19 hónap

50.000 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10, 15, 20
hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10, 15, 20
hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

20 hónap

49.000 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

24 hónap

80.000 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

15, 20 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10, 15 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

2016. 05. 02-től 2017.02.28-ig
igényelt szolgáltatás esetén7,9,11
2016.10.24-től 2016.11 03-ig
igényelt 8
2017.03.01-től 2017.04.30-ig
igényelt szolgáltatás esetén7,9,14
2017.05.02-től 2017.08.31-ig
igényelt szolgáltatás
esetén9;15,16,17
2017.08.03-tól 2017.09.10-ig
igényelt szolgáltatás esetén
2017.08.23-től 2017.09.10-ig és
2017.09.15-től 2017.09.30-ig
20
A „Részletformáló” Szolgáltatás a TESCO igényelt szolgáltatás esetén
Vásárlókártyához
kapcsolódó,
kiegészítő 2017.07.24-től 2017.07.31-ig
17,18
szolgáltatás, amely alapján a hitelkártya igénylést igényelt szolgáltatás esetén
benyújtó Főkártya-igénylőnek lehetősége van 2017.08.16-tól 2017.08.27-ig
arra, hogy a hitelkártyaigénylésével egyidejűleg a igényelt szolgáltatás esetén9,19
kereskedőnél végrehajtott
„Első vásárlási 2017.09.01-től 2017.10.31-ig
tranzakció” összegét,
azaz az igényelt igényelt szolgáltatások esetén
hitelösszeget több egyenlő részletben, fix 2017.11.01-től 2017.12.31-ig
futamidő alatt fizesse vissza.
igényelt szolgáltatás esetén
2018.01.01-től 2018.02.28-ig
igényelt szolgáltatás esetén
2018.03.01-től 2018.04.30-ig
igényelt szolgáltatás esetén
2013.10.13-tól 2013.12.31-ig
igényelt szolgáltatás esetén4
2014.01.01-től
2014.06.15-ig igényelt
szolgáltatás esetén4
2014.06.16-tól 2014.12.31-ig
igényelt szolgáltatás esetén4, 5
2015.01.01-től 2015.06.17-ig
igényelt szolgáltatás esetén4, 5
2015.06.18-tól 2015.12.31-ig
igényelt szolgáltatás esetén4, 5
2016.01.01-től 2016.06.22-ig7
2016.06.23-tól visszavonásig
2016.11.04.-től visszavonásig10
A „Részletformáló” Szolgáltatás a TESCO
2014.07.31-től 09.03-ig igényelt
Vásárlókártyához kapcsolódó, kiegészítő
szolgáltatás esetén
szolgáltatás, amely alapján a hitelkártya igénylést

Azonosító: H-164/2018
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0%
0%
0%
0%

10, 15, 20
hónap
10, 15, 20
hónap
10, 15, 20
hónap
10, 15, 20
hónap

35,5%

10-48 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

42,5%

35,0%

10-48 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,9%

34,5%

10-48 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,3%

34,4%

10-48 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

41,0%

33,8%

10-48 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

40,2%

33,5%
33,10%
33,10%

10-48 hónap
10-48 hónap
6-48 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft
13.900 Ft – 1.000.000 Ft
13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft

39,81%
39,69%
39,73%

0%

10 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%
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„0%” konstrukció 4

benyújtó Főkártya-igénylőnek
2014.07.31-től 09.03-ig igényelt
lehetősége van arra, hogy a hitelkártya
szolgáltatás esetén
igénylésével egyidejűleg a kereskedőnél
végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” összegét,
azaz az igényelt hitelösszeget több egyenlő
részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza.
Az akció minden 13.900 Ft érték feletti
2014.07.31-től 09.03-ig igényelt
számitástechnikai termékre, az áruházakban
szolgáltatás esetén
megjelölt televíziókra, valamint 2014.08.07 és
2014.08.19 közötti időszakban a Samsung
Televíziókra vonatkozik.
A „Részletformáló” Szolgáltatás a TESCO
2014.07.17-től 07.31-ig igényelt
Vásárlókártyához kapcsolódó, kiegészítő
szolgáltatás esetén
szolgáltatás, amely alapján a hitelkártya igénylést
benyújtó Főkártya-igénylőnek
2014.07.17-től 07.31-ig igényelt
lehetősége van arra, hogy a hitelkártya
szolgáltatás esetén
igénylésével egyidejűleg a kereskedőnél
végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” összegét,
azaz az igényelt hitelösszeget több egyenlő
2014.07.17-től 07.31-ig igényelt
részletben, fix futamidő alatt fizesse vissza.
szolgáltatás esetén
Az akció csak a Tesco áruházakban megjelölt
termékekre vonatkozik.

0%

15 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

20 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

15 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

20 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor
Részletformáló max. 9,9%egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő)
os THM-el12
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%

Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor
Részletformáló max. 9,9%egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő)
os THM-el13
konstrukció.

2017.01.16-tól visszavonásig

9,25% 36 – 48 hónap

50.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

9,81%

A kamatozás típusa rögzített
Az itt nem szabályozott kérdésekben változatlanul a Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek szerinti Szerződésben rögzítettek az irányadóak.
4
Tesco 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%, valamint az első évben felszámítandó a számla
benyíláskor hatályos havi számlavezetés díjak éves összegét az ügyfél számláján történő első díjterhelést követő hónap utolsó munkanapjáig téríti vissza a Bank az ügyfél számláján.
Amennyiben:2014. május 29. és 2014. június 12. között és 2014. szeptember 03 és 2014. szeptember 10. között és

2014. november 27. és 2014. december 10. között 99.990 Ft hitelösszeg feletti igénylések esetén

2014. december 11. és 2014. december 24. között a Tesco áruházakban megjelölt Samsung és LG márkájú televíziók vásárlása és 49.000 Ft hitelösszeg feletti igénylések esetén

2015. április 1. és 2015. május 31.

2015. december 03. és 2015. december 24. között a Tesco áruházakban megjelölt Samsung és LG márkájú televíziók vásárlása és 49.000 Ft hitelösszeg feletti igénylések esetén
kizárólag a http://tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/elonyok linken meghirdetett Tesco áruházakban igényelt, a kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén
végrehajtott „Első vásárlási tranzakció” esetén, amennyiben az „Első vásárlási tranzakció” 20 hónapos Részletformáló szolgáltatás keretében történt, akkor a második évben
felszámítandó a számla benyíláskor hatályos havi számlavezetés díjak éves összegét szintén visszatéríti a Bank az ügyfél számláján történő 13. díjterhelést követő hónap utolsó
munkanapjáig az ügyfél számláján.
5
A 2014. szeptember 03 és 2014. szeptember 10. a http://tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/elonyok linken meghirdetett Tesco áruházakban nem elérhető konstrukció.
6
A 2016. május 02 és 2016. június 16. a http://tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/elonyok linken meghirdetett Tesco áruházakban elérhető konstrukció.
7
Tesco 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.
8
2016. október 24. és 2016. november 3. 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.
9
2016. október 24-től Tesco áruházakban és a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében található Media
Markt üzletek eladótérben igényelt és jóváhagyott „0%” 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 0%.
10
2016.november 4-től a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) 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%.
11
Tesco 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 mérté ke 0%. 2016.november 4-től 2016. november 13-ig a 15 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 50.000 Ft feletti termékek vételárának kiegyenlítése érdekében a kártyaigénylés
jóváhagyásának napján végrehajtott, „Első vásárlási tranzakció”-val összefüggésben vehető igénybe.
12
2016. 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.
13
2017. 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.
14
2017. március 30 és 2017. május 3 között a Tesco áruházakban, valamint 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 igényelt és jóváhagyott „0%” konstrukciójú 20 havi Részletformáló
szolgáltatással igénybevett Tesco Vásárlókártyák első két éves kártyadíja 0 Ft, a kártyaigénylés jóváhagyásának napján és helyszínén végrehajtott, 49.000 Ft feletti, „Első vásárlási tranzakció”
összege után felszámítandó havi kamat mértéke 0%
15
2017.05.05 - 2017.05.14-ig terjedő időszakban a 15 havi, valamint a 2017.05.09-2017.05.21-ig terjedő időszakban 20 havi 0%-os Részletformáló konstrukció 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.
16
2017.05.24 - 2017.06.04-ig terjedő időszakban 20 havi valamint 2017.06.14 – 2017.06.25 terjedő időszakban 15 és 20 havi 0%-os Részletformáló konstrukció kizárólag a Veszprémi (8200
Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruházak belterében található Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható termékek vételárának
kiegyenlítéséhez érhető el.
17
15 havi 0%-os Részletformáló konstrukció kizárólag a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruházak belterében található
Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható termékek vételárának kiegyenlítéséhez érhető el:

2017.07.05-től 2017.07.16-ig terjedő időszakban
18
20 havi 0%-os Részletformáló konstrukció kizárólag a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruházak belterében található
Media Markt üzletek eladótérben megvásárolható termékek vételárának kiegyenlítéséhez érhető el.
19
A 0% konstrukció 10 és 15 hónapos futamidőre 2017.08.16 és 2017.08.27 között kizárólag Telekommunikációs és Számítástechnikai készülékek valamint a Media Markt által megjelölt
termékek vételárának Budapest Bank által kibocsátott hitelkártya használatával történő kiegyenlítése mellett, a hitelkártyával kiegyenlített összeg vonatkozásában vehető igénybe.
20
24 havi 0%-os Részletformáló konstrukció kizárólag a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruházak belterében található
Media Markt üzletek eladótérben, a Media Markt által megjelölt termékek vételárának kiegyenlítéséhez érhető el.

Azonosító: H-164/2018
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RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás újonnan igényelt TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYÁK és INSTANT TESCO CSALÁDI VÁSÁRLÓKÁRTYÁK (5256-4279-1) esetében valamint bármely, Budapest
Bank által kibocsátott hitelkártyával, Tesco üzletekben igényelt Részletformáló szolgáltatás esetében
A Tesco Családi Vásárlókártya és az Instant Tesco Családi Vásárlókártya a Tesco Fogarasi út (1149 Budapest, Pillangó u. 15.) és a Tesco Szeged Extra (6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64.)
áruházakban 2017. november 20-tól visszavonásig,, míg a Tesco Nyíregyháza Hipermarket (4400 Nyíregyháza, Pazonyi út. 36.), Tesco Extra Váci út (1138 Budapest, Gács u. 3.) és a Tesco
Extra Miskolc (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.)áruházakban 2018. február 2-től visszavonásig igényelhető.
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 Buda pest Bank fiókjaiban, valamint a www.budapestbank.hu
honlapon.
Igényelhető konstrukció

„0%” konstrukció
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS

Igényelhető konstrukció leírása

Dátum

2017.11.20-tól 2017.12.31-ig
A „Részletformáló” Szolgáltatás a TESCO igényelt szolgáltatás esetén
Vásárlókártyához
kapcsolódó,
kiegészítő
szolgáltatás, amely alapján a hitelkártya igénylést 2018.01.01-től 2018.02.28-ig
benyújtó Főkártya-igénylőnek lehetősége van igényelt szolgáltatás esetén
arra, hogy a hitelkártyaigénylésével egyidejűleg a
kereskedőnél végrehajtott
„Első vásárlási
tranzakció” összegét,
azaz az igényelt 2018.03.01-től 2018.04.30-ig
hitelösszeget több egyenlő részletben, fix igényelt szolgáltatás esetén
futamidő alatt fizesse vissza.
2017.11.20-tól visszavonásig

Éves
kamat

Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg

Részletformáló
felvételi díj

THM

0%

10, 15, 20
hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10, 15, 20
hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10, 15, 20
hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

33,10% 10-48 hónap
13.900 Ft – 1.000.000 Ft
0 Ft
39,69%
Standard konstrukció
A kamatozás típusa rögzített
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás újonnan igényelt nem fiókban értékesített GO! kártya esetében, valamint bármely, Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával, Budapest Bank
Partnerüzletekben igényelt Részletformáló szolgáltatás esetében
A „Részletformáló” a Budapest Bank Partnerüzletekben 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.
Részletformálóba
Részletformáló
Konstrukció megnevezése
Konstrukció leírása
Dátum
Éves kamat
Futamidő
THM
helyezhető összeg
felvételi díj
Standard konstrukció ÚJ
2016.09.16-tól
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS
33,10%
6-48 hónap
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
39,71%
visszavonásig
esetén3
Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
Az ügyfél döntésétől illetve a vásárlásra hitelkártyán
rendelkezésre álló hitelkeret mértékétől függő 0 - 10%
közötti saját erő befizetése (azaz a megvásárlásra
kerülő termék vételára 0 - 10%-ának vásárlás
2016.09.16.-tól
10 + 10 Részletformáló helyszínén a kereskedő (mint eladó) részére történő
21,15%
10 hónap
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
24,08%
visszavonásig
megfizetése) és a fennmaradó hátralékos vételár nem
fiókban értékesített GO! hitelkártya használatával
történő kiegyenlítése mellett, a hitelkártyával
kiegyenlített összeg vonatkozásában 10 hónapos
futamidőre igénybe vehető Részletformáló
konstrukció.
Felvételi díjas, 0% kamat Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor
2016.10.07.-től
0%
12 hónap
69.900 – 149.999 Ft
10.800 Ft
39,54%
Részletformáló1,2
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció. 2018.01.16-ig
Felvételi díjas, 0% kamat Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor
2016.10.07.-től
0%
12 hónap
150.000 – 250.000 Ft
18.000 Ft
28,67%
Részletformáló1,2
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció. 2018.01. 16-ig
2
Csökkentett kamat
2016.10.07.-től
26%
10 – 48 hónap
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
29,81%
Részletformáló konstrukció
2018.01.16-ig
A kamatozás típusa rögzített
A Standard konstrukció és a 10+10 Részletformáló szolgáltatások az alábbi BudapestBank Partnerüzletekben vehető igénybe 2016.09.16.-tól:
Cég neve, székhely: Motorcenter 2005 Kft. 2030 Érd, Páva utca 28.; AN-CSA Üzletház Kereskedelmi Kft. 8500 Pápa Ady Endre sétány 4/A;
1

Az egyszeri felvételi díj a hitelkártya keret Részletformáló szolgáltatással nem érintett összegének terhére vásárlási tranzakcióként könyvelődik be, amely a hitelkártya kivonaton feltüntetett
fizetési (beérkezési) határidőig történő visszafizetés esetén kamatmentes.
Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást valamint a kártyához kapcsolódó kondíciókat és a Kedvezmény nyújtással kapcsolatos további részleteket a Budapest Bank
mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek, valamint a Budapest Bank mindenkor hatályos Hitelkártya hirdetménye és Kedvezmény szabályzata tartalmazza, amely
elérhetőek a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a www.budapestbank.hu honlapon.
A vásárlás a jóváhagyott hitelkeret mértékéig terjedhet. Amennyiben a jóváhagyott hitelkeret nem nyújt teljes mértékben fedezetet a vételár kifizetésére, önerő befizetése szükséges.
2

A Felvételi díjas, 0% kamat Részletformáló szolgáltatás valamint a Csökkentett kamat Részletfolmáló konstrukció az alábbi BudapestBank Partnerüzletekben lehetett igénybe
venni2016.10.07.-től 2018.01.16-ig ELHÁGÉ Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Csík utca 29
3
Standard részletformáló konstrukció ÚJ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS esetén 2016.11.15-től az ELHÁGÉ Kft.-nél (6800 Hódmezővásárhely, Csík utca 29) nem elérhető.
RÉSZLETFORMÁLÓ Szolgáltatás újonnan igényelt Budapest Classic (5256-4271-5) hitelkártya, valamint bármely, Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával,Media Markt üzletekben
igényelt Részletformáló szolgáltatás esetében
A „Részletformáló” a Media Markt 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.
Igényelhető konstrukció

Azonosító: H-164/2018

Igényelhető konstrukció leírása

Dátum

Közzétételt követően publikus!

Éves
kamat

Futamidő

Részletformálóba
helyezhető összeg

Részletformáló
felvételi díj

THM
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
Standard konstrukció

Standard konstrukció
1
vételár kedvezménnyel

A Bank a konstrukciót a Budapest Bank által
kibocsátott hitelkártyával rendelkező Ügyfeleknek
biztosítja. A Media Markt üzleteknek lehetőségük van
vételár
kedvezményt
biztosítani
a
kártyabirtokosoknak, amely kedvezmény üzlet és
termék szinten is eltérő mértékű lehet. A hitelkártya
számláról a kedvezménnyel csökkentett vételár, de
maximum a jóváhagyott hitelkerettel megegyező
összeg kerül levonásra.

„0%” konstrukció
1
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS
„0%” konstrukció
1
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS
„0%” konstrukció
1,2
HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS
0%” konstrukció

3

0%” konstrukció

5

0%” konstrukció

3,4

0%” konstrukció3,7
0%” konstrukció

3,6

0%” konstrukció3,7
0%” konstrukció
0%” konstrukció3,8
0%” konstrukció3
0%” konstrukció3,9
„0%” konstrukció3
„0%” konstrukció

3

0%” konstrukció3
„0%” konstrukció3
0%” konstrukció
0%” konstrukció
„0%” konstrukció

3

0%” konstrukció11
0%” konstrukció
„0%” konstrukció10
0%” konstrukció11
0%” konstrukció13
0%” konstrukció11, 12
0%” konstrukció

12

0%” konstrukció13

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

0%” konstrukció10

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

„0%” konstrukció3

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

„0%” konstrukció14
„0%” konstrukció
„0%” konstrukció15
„0%” konstrukció16
„0%” konstrukció

3,17

Azonosító: H-164/2018

2017.01.16-tól
visszavonásig

33,10%

6-48 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

39,71%

2017.01.16-tól
visszavonásig

33,10%

6-48 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

39,71%

0%

10 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

4, 6, 8 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

2017.01.18-tól
2017.01.29-ig
2017.01.20-tól
2017.01.29-ig
2017.02.01-tól
2017.02.26-ig
2017.03.08-tól
2017.03.19-ig
2017.03.17-től
2017.04.02-ig
2017.03.09-től
2017.03.11-ig
2017.03.31-től
2017.04.30-ig
2017.03.31-től
2017.04.05-ig
2017.03.31-től
2017.04.30-ig
2017.04.19-től
2017.04.30-ig
2017.05.03-től
2017.06.30-ig
2017.05.03-től
2017.05.14-ig
2017.05.04-től
2017.05.21-ig
2017.05.24-től
2017.06.04-ig
2017.05.24-től
2017.06.04-ig
2017.06.08-től
2017.06.11-ig
2017.06.14-től
2017.06.25-ig
2017.06.14-től
2017.06.25-ig
2017.07.05-től
2017.07.16-ig
2017.07.05-től
2017.07.16-ig
2017.07.24-től
2017.07.31-ig
2017.07.24-től
2017.07.31-ig
2017.07.24-től
2017.07.31-ig
2017.08.09-től
2017.08.20-ig
2017.08.09-től
2017.09.17-ig
2017.08.16-tól
2017.08.27-ig
2017.08.16-tól
2017.08.27-ig
2017.08.23-tól
2017.09.17-ig
2017.08.23-tól
2017.09.10-ig
2017.09.15-től
2017.09.30-ig
2017.09.06-tól
2017.09.17-ig
2017.09.18-tól
2017.09.26-ig
2017.09.27-től
2017.10.08-ig
2017.10.11-én
2017.10.17-től
2017.10.29-ig
2017.11.02-től

Közzétételt követően publikus!

0%
0%
0%

4, 6, 8, 10
hónap
4, 6, 8, 10
hónap
4, 6, 8, 10
hónap

0%

20 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

20 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

20 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%
0%
0%

4, 6, 8, 10, 20
hónap
4, 6, 8, 10
hónap

0%

15 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

20 hónap

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

15, 20 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 Ft – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%
0%
0%
0%
0%

4, 6, 8, 10
hónap
4, 6, 8, 10
hónap
15, 20 hónap
4, 6, 8, 10
hónap
4, 6, 8, 10
hónap

0%

15 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

4, 6, 8 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

15, 20 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

4, 6, 8 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

4, 6, 8 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

10, 15 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

4, 6, 8 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

24 hónap

80.000 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%

15 hónap

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

13.900 – 1.000.000 Ft

0 Ft

0%

0%
0%
0%
0%
0%

4, 6, 8, 10, 15
hónap
4, 6, 8, 10, 15,
20 hónap
4, 6, 8, 10
hónap
4, 6, 8, 10, 15,
20 hónap
4, 6, 8, 10, 15
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Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.

2017.11.12-ig

hónap

Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor
4, 6, 8, 10
2017.11.04-én
0%
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
hónap
Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor 2017.11.13-tól
4, 6, 8, 10
3,15
„0%” konstrukció
0%
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
2017.11.26-ig
hónap
Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor 2017.11.28-tól
4, 6, 8, 10, 15,
15
„0%” konstrukció
0%
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
2017.12.10.-ig
20 hónap
Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor 2017.12.04-tól
3
„0%” konstrukció
0%
15 hónap
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
2017.12.17-ig
Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor 2017.12.04-tól
4, 6, 8, 10
„0%” konstrukció15
0%
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
2017.12.24-ig
hónap
Meglévő
kártyákra
és
új
hitelkártya
igénylésekor
2018.01.17-től
4,
6,
8,
10
15
„0%” konstrukció
0%
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
2018.01.28-ig
hónap
Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor 2018.02.14-től
4, 6, 8, 10
15
„0%” konstrukció
0%
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
2018.02.27-ig
hónap
Meglévő
kártyákra
és
új
hitelkártya
igénylésekor
2018.02.28-tól
4,
6,
8,
10,
15,
3,15
„0%” konstrukció
0%
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
2018.03.11.-ig
20 hónap
Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor 2018.03.21-től
4, 6, 8, 10
3,18
„0%” konstrukció
0%
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
2018.04.15-ig
hónap
Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor
2018.04.18-tól
4,6, 8, 10, 15,
„0%” konstrukció15
0%
13.900 – 1.000.000 Ft
0 Ft
0%
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
2018.04.30-ig
20 hónap
Részletformáló max. 9,9%- Meglévő kártyákra és új hitelkártya igénylésekor 2017.01.16-tól
9,25% 36 - 48 hónap
50.000 – 1.000.000 Ft
0 Ft
9,80%
os THM-el
egyaránt érvényesíthető (igénybevehtő) konstrukció.
visszavonásig
A kamatozás típusa rögzített
1
A Standard konstrukció vételár kedvezménnyel szolgáltatás, nem érhetőek el a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco
áruházak belterében található Media Markt üzletekben (a hivatkozott üzletekben elérhető szolgáltatás kapcsán lásd a Tesco üzletekben igényelhető Részletformáló szolgáltatásoknál
rögzítetteket).
2
A 0% konstrukció 2017. február 1-12 között csak a Media Markt ezen időszakra vonatkozó akciós reklámújságjában, valamint áruházakban megjelölt termékekre igényelhető, 13-14-én
pedig csak az áruházakban megjelölt termékekre igényelhető. 2017. február 15-26 között a 0% konstrukció az ezen időszakra vonatkozó akciós reklámújságban, valamint az áruházakban
megjelölt termékekre vonatkozik.
3
A 0% konstrukció csak a Media Markt adott időszakra vonatkozó akciós reklámújságjában, valamint az áruházakban megjelölt termékekre igényelhető.
4
A 0% konstrukció 20 hónapra 2017. március 9-11 között csak a székesfehérvári 8000 Székesfehérvár, Palota út 6.) Media Markt üzletben érhető el.
5
A 0% konstrukció 2017. március 17. és 2017. április 02. között a Media Markt áruházaiban kizárólag minden LG gőzmosógép, mosó -szárítógép és szárítógép vételárának Budapest Bank által
kibocsátott hitelkártya használatával történő kiegyenlítése mellett, a hitelkártyával kiegyenlített összeg vonatkozásában vehető igénybe.
6
A 0% konstrukció 20 hónapra 2017.március 31 és 2017. április 05-ig a Media Markt áruházaiban kizárólag az 50 000 Ft érték feletti TV és számítástechnikai készülékek vételárának Budapest
Bank általi hitelkártya használatával történő kiegyenlítése mellett, a hitelkártyával kiegyenlített összeg vonatkozásában vehető igénybe.
7
A 0% konstrukció 10 és 20 hónapra 2017.március 31 és 2017. április 30 között a Media Markt áruházaiban kizárólag Samsung Galaxy S8 és S8+ modellek vételárának Budapest Bank általi
hitelkártya használatával történő kiegyenlítése mellett, a hitelkártyával kiegyenlített összeg vonatkozásában vehető igénybe.
8
A 0% konstrukció 4, 6, 8. 10 hónapos futamidőre 2017.05.22-2017.06.30 között csak a debreceni Media Markt üzletben lesz elérhető minden műszaki termék vételárának Budapest Bank
általi hitelkártya használatával történő kiegyenlítése mellett, a hitelkártyával kiegyenlített összeg vonatkozásában vehető igénybe..
9
A 0% konstrukció 20 hónapra 2017.05.04-2017.05.14 között a miskolci Media Markt üzletben érhető el és kizárólag Sony TV készülékek vételárának Budapest Bank általi hitelkártya
használatával történő kiegyenlítéshez vehető igénybe.
10
A 0% konstrukció csak a Media Markt adott időszakra vonatkozó az áruházakban megjelölt termékekre igényelhető.
11
A 0% konstrukció nem érhető el a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruházak belterében található Media Markt
üzletekben (a hivatkozott üzletekben elérhető szolgáltatás kapcsán lásd a Tesco üzletekben igényelhető Részletformáló szolgáltatásoknál rögzítetteket).
12
A 0% konstrukció 4, 6, 8, 10 és 15 hónapos futamidőre 2017.08.16 és 2017.08.27 között a Media Markt áruházaiban kizárólag Telekommunikációs és Számítástechnikai készülékek
valamint a Media Markt által megjelölt termékeke vételárának Budapest Bank által kibocsátott hitelkártya használatával történő kiegyenlítése mellett, a hitelkártyával kiegyenlített összeg
vonatkozásában vehető igénybe.
13
A 0% konstrukció 4, 6, 8 és 10 hónapos futamidőre 2017.09.04 és 2017.09.10 között csak a Media Markt adott időszakra vonatkozó akciós reklámújságjában, valamint az áruházakban
megjelölt termékekre igényelhető.
14
A 0% konstrukció 4, 10, 15 hónapos futamidőre 2017.09.18 és 2017.09.26 között kizárólag számítástechnikai és telekommunikációs termékekre igényelhető.
15
A 0% konstrukció 4, 6, 8 hónapos futamidőre nem érhető el a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruházak belterében
található Media Markt üzletekben (a hivatkozott üzletekben elérhető szolgáltatás kapcsán lásd a Tesco üzletekben igényelhető Részletformáló szolgáltatásoknál rögzítetteket).
16
A 0% konstrukció 15 és 20 hónapos futamidőre csak a reklámújságban és az áruházak eladóterében megjelölt termékekre érvényes.
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.
Részletformáló szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást valamint a kártyához kapcsolódó kondíciókat és a Kedvezmény nyújtással kapcsolatos további részleteket a Budapest Bank
mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerződés Feltételek, valamint a Budapest Bank mindenkor hatályos Hitelkártya hirdetménye és Kedvezmény szabályzata tartalmazza, amely
elérhetőek a Budapest Bank fiókjaiban, valamint a www.budapestbank.hu honlapon.
A vásárlás a jóváhagyott hitelkeret mértékéig terjedhet. Amennyiben a jóváhagyott hitelkeret nem nyújt teljes mértékben fedezetet a vételár kifizetésére, önerő befizetése szükséges.
17
A 0% konstrukció 4, 6, 8 és 10 hónapos futamidőre 2017.11.08-án a Media Markt áruházakban valamennyi műszaki termékekre igényelhető.
18
2018.03.21. és 20108.04.03. között csak a Media Markt reklámújságban vagy a Media Markt áruházban így meghirdetett termékekre
„0%” konstrukció

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.
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.
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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

Az 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)
THM: 39,3%-47,3%

Budapest Bank Tesco Vásárlókártyákhoz kapcsolódó online vásárlási használatösztönző akció VII.
2014.10.16 – 2018.03.31-ig között
Amennyiben Tesco Vásárlókártyával fizet 2014.10.16 és 2018.03.31. 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

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)
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 minde n 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 hitelkár tya 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.
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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-t 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
2018.03.16. – 2018.04.15.
2018.04.16. – 2018.07.15.

Termékcsoport(ok)
friss sonka és felvágott termékek
alkoholmentes italok

Kedvezmény visszatérítése
2018. április 30-ig
2018. július 31-ig

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

Tesco Vásárlókártyához kapcsolódó Clubcard pont akció
2018. február 15. és 2018. március 15. között
Amennyiben hitelkártya számláját több mint 3 hónapja nyílt, de az elmúlt 3 hónapban nem történt tranzakció a bankkártyával és 2018. február 15.
és 2018. március 15. között vásárlás 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 további 5.000 Clubcard pontot bocsátunk rendelkezésre
utólag, 2018. április 15-ig. Az extra 5.000 Clubcard pontra a Vásárlókártya birtokos egyszer jogosult. A kedvezményt a Budapest Bank és a TESCOGLOBÁL 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 hitekátyán fennálló tartozás (vagy hitelkártyával aktuálisan végzett vásárlási
tranzakció összegének) visszafizetésére igényelt Részletformáló szolgáltatás
Nem jogosult a kedvezményre az az ügyfél, akinek a kedvezmény könyvelésének napján már nincs élő hitelkártya számlája.
A promócióban mindenki részt vesz aki a fenti feltételeket teljesíti, amiről a Budapest Banktól a havi hitelkártya kivonat mellett vagy külön postai
küldeményként, írásban, sms-ben vagy a Tescoban történt vásárlás helyszínén pénztárgép által nyomtatott blokk tájékoztató formájában felhívást
is kap. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a promócióban, kérjük, érdeklődjön kollégáinknál a Budapest Telebankban! (06-8020-30-20)
A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár kedvezmény!
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 csalás gyanúja merült fel.

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 hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
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Tesco Vásárlókártyához kapcsolódó „Tesco Készpénzhitel” szolgáltatás – 2018.04.16-tól visszavonásig
A lent leírt kedvezmények kizárólag akkor érvényesek, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

az 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

A szolgáltatás keretében az Instant Tesco Vásárlókártya kondíciói a kártya megszemélyesítését követő naptári hónap 5. munkanapjáig a
következőkben térnek el:

Készpénzfelvétel és vásárlási hitelkamat mértéke 0% (kivéve a részletformálóba helyezett összeg)

Készpénzfelvétel maximális összege a hitelkeret 100%-a
További kedvezmények:
 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
 Amennyiben a „Tesco Készpénzhitel” szolgáltatással igényelt Instant Tesco Vásárlókártyával az aktiválás és átvételének napján
végrehajtott készpénzfelvételi tranzakció(k) összege eléri a 100.000 forintot, az így felvett teljes összeget a Bank automatikusan
Részletformálóba helyezi az alábbiak szerint
o 100.000 és 199.999 forint között: 24 hónapos fix futamidőre, 22,1%-os kamattal, 24,9% THM-mel
o 200.000 és 300.000 forint között: 36 hónapos fix futamidő, 22,1%-os kamattal, 24,9% THM-mel
o az első törlesztőrészlet a tranzakciót követő hónapban kiküldött kivonatban jelenik meg, összege
 amennyiben a készpénzfelvétel könyvelése az utolsó banki munkanap előtt megtörténik, akkor a felvett összeg
alapján számított törlesztőrészlet,
 amennyiben a készpénzfelvétel könyvelése az utolsó banki munkanap előtt nem történik meg, akkor a felvett összeg
alapján számított minimum összeg, aminek fennmaradó összege kerül Részletformálóba, mely alapján számított
törlesztőrészlet az azt követő kivonatban jelenik meg
o A Részletformálóba helyezett összeg részleteiről a Bank írásban, külön levélben is küld tájékoztatást
 Minden jóváhagyott „Tesco Készpénzhitel” szolgáltatással igényelt Tesco Vásárlókártya esetén a Tesco 5.000 Clubcard pontot ír jóvá az
ügyfelek Clubcard egyenlegén a hitelkártya jóváhagyását követő naptári hónap 15-ig. Az 5.000 Clubcard pontot a TESCO-GLOBÁL
Áruházak Zrt. biztosítja.
A fenti kedvezmények csak az „Tesco Készpénzhitel” szolgáltatással igényelt Instant Tesco Vásárlókártyához kapcsolódnak, melyek kártyaszámának
első 9 számjegye 5256-4279-0, egyszeri alkalomra, vagy a fentebb részletezett, határozott időtartamra szólnak, egyéb feltételek és kondíciók
tekintetében a Hirdetmény további pontjai a mérvadóak.
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Budapest Bank Hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző promóció
2016. március 1.-től - visszavonásig
A promóció valamennyi pontjára vonatkozóan:
A promócióban mindenki részt vesz, aki a Budapest Banktól a havi hitelkártya kivonat mellett vagy külön postai küldeményként, írásban, emailben,
sms-ben vagy telefonon felhívást kapott. Érvényes minden Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyára. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy
részt vehet-e a promócióban, kérjük, érdeklődjön kollégáinknál a Budapest Telebankban! (06-1-477-7777)
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.
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.
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.
A Bank által kezdeményezett felmondás esetén nem válik jogosulttá az éves kártyadíj visszatérítésére.
Nem jogosultak az éves kártyadíj visszatérítésére a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló személyek.
A Hitelkártya-szerződéshez kapcsolódó éves kártyadíj visszatérítésre, illetve azzal egy tekintet alá eső egyéb banki kedvezményre Ön csak egy
alkalommal jogosult. 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 pénzvisszatérítési 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.
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. A kedvezmény
személyes és online vásárlás esetén is érvényes.
A Bank által kezdeményezett felmondás esetén nem válik jogosulttá a visszatérítésére.
A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!
Nem jogosultak az éves kártyadíj visszatérítésére a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló személyek.
A Hitelkártya-szerződéshez kapcsolódó 3 havi pénzvisszatérítésre, illetve azzal egy tekintet alá eső egyéb banki kedvezményre Ön csak egy
alkalommal jogosult.
3. 3 havi Clubcard pont visszatérítési akció – kizárólag a Tesco Vásárlókártyákra és Tesco Családi Vásárlókártyára érvényes 2016.04.01.től
Hitelkártya számláján az ajánlat elfogadásától számított 3 teljes naptári hónapon keresztül az érintett hónaponként a hitelkártyával Tescoban
végrehajtott vásárlási tranzakciók (személyes vásárlás) összértékéből 20.000 Ft-onként 1.000 Clubcard pont kerül visszatérítésre, a megtartást
követő második teljes naptári hónap végétől, havi rendszerességgel, 3 naptári hónapon keresztül.
A Clubcard pontokat a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. biztosítja. A Budapest Bank kizárja a felelősségét a Clubcard pont nyújtója és az Ügyfél közötti
jogvitából. Az akció ideje alatt a kedvezményként visszatéríthető pontok maximális értéke 3.000 Clubcard pont/hó, azaz összesen 9.000 Clubcard
pont a 3 hónap során, melyhez havonta minimum 60.000 Ft Tesco Vásárlókártyával végrehajtott vásárlási tranzakció szükséges. A kedvezmény
személyes vásárlás esetén érvényes.
A Bank által kezdeményezett felmondás esetén nem válik jogosulttá a visszatérítésére.
A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár a kedvezmény!
Nem jogosultak az éves kártyadíj visszatérítésére a Budapest Bank és/vagy annak leányvállalatainak alkalmazásában álló személyek.
A Hitelkártya-szerződéshez kapcsolódó 3 havi Clubcard pont visszatérítésre, illetve azzal egy tekintet alá eső egyéb banki kedvezményre Ön csak
egy alkalommal jogosult.
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4. Részletformáló szolgáltatás
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 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.

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.
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 Hitelkártyaszerződéshez 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.
A kedvezményt egy ügyfél egy hitelkártyán kizárólag egyszer veheti igénybe!
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.
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 minde n 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.
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Euronics hitelkártyákhoz kapcsolódó használatösztönző akció
2016. április 20. – visszavonásig
A Vöröskő Kft. (cégjegyzékszám:19 09 513341) üzleteiben igényelt és jóváhagyott, 2016. április 20. után kibocsátott Euronics Hitelkártyával,
valamennyi belföldi és külföldi élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) történő
vásárlás után a sztenderd 1% maximum 10.000Ft/hó visszatérítésen felül, további kedvezményben részesül, mely az elköltött összeg(ek) 2%-nak
egészértéke. Ezt az összeget a Bank a kártyakibocsátást követő 6 teljes naptári hónapon keresztül visszatéríti a hitelkártya birtokosnak és a
hitelkártya számlán utólag bocsátja rendelkezésre minden teljes naptári hónap utolsó napjáig. A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank. A
kedvezmény kizárólag POS terminálon történő vásárlás esetén érvényes. A 2%-os visszatérítés maximális értéke 10.000 Ft / hó. Az összes
kedvezmény (1+2%) maximum mértéke 20.000 Ft/hó.
A promócióban mindenki részt vesz, aki a Budapest Banktól a hitelkártya kivonat mellett vagy külön postai küldeményként, vagy emailben, sms-ben,
telefonon felhívást kapott. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a promócióban, kérjük, érdeklődjön kollégáinknál a Budapest
Telebankban! (06-1-477-7777)
Az üzlet típusát a Bank a hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A
Budapest Bank az alábbi MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében biztosítja a kedvezményt:



Az élelmiszer áruházban (hiper- és szupermarketekben, pékségekben, valamint tej- és édesség-boltokban) történő vásárlás után járó extra
2%-os kedvezményt: 5311, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499 számú üzlettípusok esetén biztosítja
A Magyar Államkincstári tranzakciók után (MCC 9399) nem jár kedvezmény!

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.
A kártyák kedvezményeinek további feltételeit a Kedvezmény szabályzat illetve Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzat tartalmazza, amely a Budapest
Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján (www.budapestbank.hu). található meg.
THM: 39,89%
Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a
feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 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: 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.

Euronics áruházakban elérhető vételárkedvezmény 2017.02.17-től visszavonásig
A kedvezmény mértéke 10% vagy 15%, amit a Vöröskő Kft. nyújt az Euronics üzletekben így megjelölt termékekre. A vételár kedvezményre
jogosultság feltétele: Új Euronics hitelkártya igénylése és az igénylés jóváhagyását követően a hitelkártya-igénylés helyszínén a kedvezményes
vételár teljes összegére végzett „Első vásárlási tranzakció” saját erő fizetése nélkül vagy Budapest Bank által kibocsátott hitelkártyával a
hitelügyintézés helyszínén a Budapest Bank Kereskedői Terminál számítógépes rendszerén keresztül igényelt Részletformáló szolgáltatás, amelynek
hitelösszege a teljes kedvezményes vételár kifizetésére fedezetet nyújt. A Budapest Bank kizárja a felelősségét a kedvezmény nyújtója és az Ügyfél
közötti jogvitából. A vételárkedvezményről további információk a Vöröskő Kft. Euronics üzleteiben találhatóak.
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Instant Go! Kártya és Instant Főgáz Kártya használatösztönző kampány
2016. augusztus 4-től visszavonásig
A kampányban mindenki részt vesz, aki a kampányidőszakban a Budapest Banktól Jóljáró Csomag keretében Instant Go! Kártyát vagy Instant
Főgáz Kártyát igényel.
A kampány időtartama: 2016. augusztus 4-től visszavonásig.
A kampányban való részvétel feltételei (2016. október 12-től az alábbiakra módosul):
Az Ügyfél a kampányidőszakban
- 2016. augusztus 4. és 2017. február 28. között Jóljáró Csomag keretében Instant Go! Kártyát vagy Instant Főgáz kártyát igényel az alábbi Bank
fiókok egyikében:
o Bosnyák téri Budapest Bank fiók (1149 Budapest, Nagy Lajos király u. 146.)
o Pesterzsébeti Budapest Bank fiók (1203 Budapest, Török Flóris u. 70.)
o Pécsi Budapest Bank fiók (7621 Pécs, Rákóczi út 60.)
o Salgótarjáni Budapest Bank fiók (3100 Salgótarján, Losonci út 2.)
o Szigetszentmiklósi Budapest Bank fiók (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1.)
o Veszprémi Budapest Bank fiók (8200 Veszprém, Budapest u. 7.)
- 2016. október 12. és 2017. május 31. közötta következő fiókokban is igényelhető Instant GO! és Instant Főgáz kártya:
o Nyugati téri Bank fiók (1131 Budapest, Nyugati tér 4-5.)
o EMKE Bank fiók (1078 Budapest, Rákóczi út 42.)
o Délbudai Bank fiók (1119 Budapest, Etele út 57.)
o Pestszentlőrinci Bank fiók (1184 Budapest, Üllői út 396.)
o Szolnoki Bank fiók (5000 Szolnok, Hősök tere 1.)
o Monori Bank fiók (2200 Monor, Kossuth L. u. 73.)
o Ráckevei Bank fiók (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 47.)
o Hatvani Bank fiók (3000 Hatvan, Kossuth tér 23.)
o Rákoskeresztúri Bank fiók (1173 Budapest, Pesti út 159-163.)
o Fogarasi úti Bank fiók (1148 Budapest, Fogarasi út 13.),
-

2016. november 25. és 2017. június 30. közötta következő fiókban is igényelhető Instant GO! kártya:
o
Belvárosi fiók (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5.), és
a kártya megszemélyesítést követően a hitelkártyát aktiválja, és
a megszemélyesítés és kártya átvétel időpontjának hónapjában és az azt követő három teljes hónapban legalább háromszor, egymást követő
hónapokban, havonta minimum 10.000 Ft értékben vásárol, készpénzt vesz fel vagy csoportos beszedési megbízás teljesül.

A kampány feltételek teljesítése esetén a Bank 3.000 Ft kedvezményt biztosít a vásárlások/készpénzfelvételek/csoportos beszedések összege után.
A vásárlások/készpénzfelvételek/csoportos beszedések összege után járó extra kedvezményt a Bank a hitelszámlán utólag bocsátja rendelkezésre
a kibocsátástól számított 5. hónap utolsó napjáig.
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.
THM: 39,88% Instant Go! Kártya esetében
THM: 39,89% Instant Főgáz Kártya esetében
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

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
Az alkalmazott éves díj terhelési módszere: Az éves kártyadíj mértéke 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 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 kamato kra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
Az éves kártyadíj mértéke 3.000 Ft vagy 0 Ft. 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.
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Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számlacsomagokhoz, Jóljáró Csomag keretében igényelt Go!, Instant Go!, Főgáz,
illetve Instant Főgáz Kártyához kapcsolódó további kedvezmények
A kampányban mindenki részt vesz, aki Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számlacsomagokhoz, Jóljáró Csomag keretében Go!, Instant Go!,
Főgáz, illetve Instant Főgáz Kártyát igényel.
A kampány időtartama: 2016. november 14-től visszavonásig tart.

A Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számlacsomagokhoz, a kampány időtartamában, Jóljáró Csomag keretében igényelt Go!, Instant Go!, Főgáz
vagy Instant Főgáz Kártya esetében az éves kártyadíj 0 Ft, mindaddig, amíg a Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszüntetésre nem
kerül. A Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszűnését követően az éves díj terhelés módszere azon ügyfelek esetében, ahol a számla
tárgyhó 20-ig bezárólag szűnik meg: Az éves kártyadíj mértéke 3.000 Ft/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 a Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszűnése hónapjának,
illetve ezen megszűnés évfordulója hónapjának utolsó napja. Abban az esetben, amikor a számla tárgyhó 20. után szűnik meg az éves díj terhelés
módszere: Az éves kártyadíj mértéke 3.000 Ft/5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a
vizsgálat időpontjában. A vizsgálat idpontja a Dolgozói Exkluzív (DEX, DPX és DE2) számla megszűnését követő hónap, illetve ennek évforduló
hónapjának utolsó napj.A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő
tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
A kedvezményt a Budapest Bank Zrt. nyújtja.
THM: 39,88% Go! és Instant Go! Kártya esetében
THM: 39,89% Főgáz és Instant Főgáz Kártya esetében
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

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
Reprezentatív példa:
Go!, Instant Go! Kártya esetében
Hitelkamat mértéke és típusa: évi 34,16%, hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, hitel teljes díja: 78.095 Ft, törlesztőrészletek
összege: 37.758 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453.095 Ft, Teljes hiteldíj mutató: 39,88%
Főgáz, Instant Főgáz Kártya esetében
Hitelkamat mértéke és típusa: évi 34,41%; hitel teljes összege: 375.000 Ft; hitel futamideje: 1 év; hitel teljes díja: 81.260 Ft; a törlesztőrészletek
összege: 38.022 Ft; fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 456.260 Ft; Teljes hiteldíj mutató: 39,89%
Azon Ügyfélnek, aki 2016. december 31-ig
Jóljáró Csomag keretében Go!, Instant Go!, Főgáz vagy Instant Főgáz kártyát igényel, és
az újonnan igényelt hitelkártyát aktiválja, és
2017. január 31-ig összesen 30.000 Ft értékben vásárol vagy csoportos beszedési megbízás teljesül,
a Bank 10.000 Ft kedvezményt biztosít a vásárlások/csoportos beszedések összege után. A kedvezményt a Bank a hitelszámlán utólag, egy
összegben bocsátja rendelkezésre 2017. február 28-ig.
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.
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Éves díj visszatérítési akció
2016. október 10. - visszavonásig
A promócióban mindenki részt vesz, aki a Budapest Banktól a havi hitelkártya kivonat mellett, írásban, sms-ben vagy telefonon felhívást kapott.
Érvényes minden Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyára. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a promócióban, kérjük,
érdeklődjön kollégáinknál a Budapest Telebankban! (06-1-477-7777).
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.
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.
Azon ügyfelek, akiknek éves díjat terheltünk 2016. szeptember 29. után és erről at akcióról írásban kivonatinzert formájában értesítést kaptak, a
levél keltét követő teljes naptári hónap végéig összesen legalább 10.000 Ft értékben vásárlási tranzakciót hajtanak végre (személyes vásárlás,
online vásárlás), akkor az éves kártyadíj összegét visszatérítjük a főkártya birtokos hitelkártya számlájára.
A kedvezmény nyújtója a Budapest Bank, amelyet a Bank a Hitelkártya birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsát rendelkezésre, a levél
keltét követő második teljes naptári hónap végéig.
A Bank által kezdeményezett felmondás esetén nem válik jogosulttá az éves kártyadíj visszatérítésére.
A kedvezmény kizárólag a Főkártya éves díjára vonatkozik, a Társhitelkártya éves díjára nem.
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.

10 000 Ft Media Markt ajándékkártya Budapest Classic kártyához kapcsolódó használatösztönző akció
2017. április 01. - visszavonásig
A promócióban a Media Markt áruházaiban igényelt, jóváhagyott és kibocsátott Budapest Classic hitelkártya birtokosok vehetnek részt.
Azon ügyfeleknek, akiknek a Budapest Classic hitelkártya kibocsátását követő 3. teljes naptári hónap végéig összesen 60 000 Ft összegű terhelés
történik a hitekártya számlájukon POS vásárlás (személyes- vagy online vásárlás), és/vagy csoportos beszedési megbízás, és/vagy ATM
készpénzfelvétel formájában, szolgáltatási kedvezményként egy 10.000 Ft értékű Media Markt ajándékkártyát kapnak. Az akció keretében a
tranzakciók közé nem számítjuk be a kártya igénylésével együtt történt első vásárlási tranzakció, illetve a további Részletformáló szolgtatás
formájában felhasznált összegeket. Az ajándékkártya átvételéről a Budapest Bank küld tájékoztatást (postai úton, vagy SMS-ben, vagy emailben,
vagy telefonon), és – a Veszprémi (8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.), illetve a Győri (9012 Győr, Királyszék utca 33.) Tesco áruház belterében
található Media Markt üzletek kivételével – bármelyik Media Markt áruházban át lehet venni a feltételt teljesítő ügyfeleknek a Budapest Classic
hitelkártya kibocsátását követő 7. teljes naptári hónap utolsó napjáig. Az ajándékkártya felhasználhatósági idejét a Media Markt határozza meg
saját szabályzataiban, melyért a Budapest Bank Zrt. felelősséget nem vállal a Bank kizárja felelősségét az Ügyfél és a Media Markt közötti esetleges
jogvitában. Az kedvezmény juttatója a Budapest Bank Zrt. Az ajándékkártyát a Media Markt honlapján, az ajándékkártya menűpont alatt felsorolt
termékkör vásárlására lehet felhasználni.

THM: 39,89%
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.
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Euronics kártyához kapcsolódó használatösztönző akció
2017. július 24. – 2017. november 24.
A Vöröskő Kft. üzleteiben igényelt és jóváhagyott, 2017. július 24. és 2017. november 24. között kibocsátott Euronics Hitelkártyáját,
amennyiben a kibocsátását követő három egymást követő teljes naptári hónapon keresztül használja (POS tranzakció, vagy
csoportos beszedési megbízás, vagy ATM készpénzfelvétel, kivéve Részletformáló szolgáltatás) az előre meghatározott minimum
értékben, jogosulttá válik maximum 15 000 forint összértékű Tesco ajándékutalványokra. A Részletformáló szolgáltatás
igénybevétele jelen hirdetmény szerinti kedvezmény szempontjából nem minősül hitelkártya-használatnak. Az utalvány juttatója a
Budapest Bank Zrt., az utalványok utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek – szükség esetén – a Bank tesz eleget, a
mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Az ajándékutalványok kapcsán bővebb információ a www.
tesco.hu/markak-es-szolgaltatasok/szolgaltatasok/utalvany/tesco-utalvanyok/ oldalon érhető el. Az ajándékutalványok készpénzre
nem beválthatóak.
Egymásra
épülő
költési
1
periódusok
a hitelkártya kibocsátást követő
első teljes naptári hónap
a hitelkártya kibocsátást követő
második teljes naptári hónap
a hitelkártya kibocsátást követő
harmadik teljes naptári hónap

Költés

Utalvány értéke

10 000 Ft

1000 Ft

40 000 Ft

4 000 Ft

60 000 Ft

10 000 Ft

1

A kibocsátást követő első teljes naptári hónapban legalább 10 000 forint értékű költés esetén, a Főkártyabirtokos 1000 forint értékű
Tesco utalványra válik jogosulttá. A kibocsátást követő második teljes naptári hónapban - amennyiben az első hónap 10 000 forint
értékű költését elérte - legalább 40 000 forint értékű költés esetén, a Főkártyabirtokos 4 000 forint értékű Tesco utalványra válik
jogosulttá. A kibocsátást követő harmadik teljes naptári hónapban - amennyiben az első és második hónapra vonatkozó költések
összege elérte az adott hónaphoz rendelt költési összeget - legalább 60 000 forint értékű költés esetén, a Főkártyabirtokos 10 000
forint értékű Tesco utalványra válik jogosulttá. A költési szinteket egymás utáni sorrendben lehet teljesíteni az akció ideje alatt, a
második és a harmadik költési periódusban megszerezhető utalvány megszerzésének feltétele, az előző periódusban előírt
feltétel(ek) teljesítése, függetlenül a Főkártyabirtokos promócióba lépésének időpontjától, az első periódustól indulnak a
teljesítendő feltételek.
Az ajándékutalványok postai úton kerülnek kiküldésre a Főkártyabirtokos banki rendszerekben szereplő címére, az egyes költési
periódust követő hónap utolsó napjáig. Az ajándékkártya felhasználhatósági idejét a Tesco határozza meg saját szabályzataiban,
melyért a Budapest Bank Zrt. felelősséget nem vállal. A Bank kizárja felelősségét a Főkártyabirtokos és a Tesco közötti esetleges
jogvitában.
Az akcióból kizárásra kerül az a Euronics hitelkártya birtokos, akinek a hitelkártyaszámláján 30 napot meghaladó fizetési késedelem
mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy az utalvány postára adás napján nem rendelkezik élő
Euronics hitelkártyával vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.

THM: 39,89%
A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül
figyelembevételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya
konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél
magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.A hitelkártya első éves kártyadíja 0 Ft, a második évtől kezdődően 5100
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.

Használatösztönző promóció 2018. 02. 22-től 2018.04.30-ig
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Az akció azon Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyabirtokos ügyfelekre érvényes, akik kártyaszámának első 9 számjegye 5256-4271-5 vagy
5256-4276-1, illetve a hitelkártya számlájuk 2017 augusztus vagy október hónapban nyílt (mely dátum megegyezik a hitelkártyával az áruházban
végzett első tranzakcióval), továbbá a kártyán kevesebb mint 2 POS tranzakció történt. A promócióban érintett ügyfelek a Budapest Banktól
telefonon felhívást is kapnak. A telefonhívás keretében a főkártya birtokosa az alábbi két akció egyikére kap ajánlatot:
1. 20% VISSZATÉRÍTÉSI AKCIÓ
A Budapest Bank 20%, de maximum 10.000 forint extra visszatérítést nyújt ügyfeleinek a 2018.02.22. és 2018.04.30. között végrehajtott POS
(személyes vagy online) tranzakciók után. A Bank a visszatérítést a standard kedvezményeken felül, 2018. május 31-ig bocsájtja rendelkezésre a
hitelkártya számlán. A visszatérítés teljesítésének feltétele az élő, nem blokkolt hitelkártyaszámla.
2. 0% KAMAT AKCIÓ
2018.03.01. és 2018.04.30. között a havi vásárlási és készpénzfelvételi kamat 2 teljes naptári hónapon keresztül 0%, amennyiben a kártyabirtokos
legalább a havi záróegyenleg 5%-át kitevő minimum fizetendő összeget a kártyára visszafizeti a hitelkártya kivonaton feltűntetett időpontig,
valamint a 2018. 05. 23-áig a teljes fennálló tőketartozását visszafizeti. Minden más díjtétel (éves kártyadíj, készpénzfelvételi díj, késedelemi díj, a
2018.04.30. utáni vásárlási tranzakciók kamatmentes periódusa, kamata, 2018.04.30. utáni készpénzfelvételi tranzakciók kamata stb.) és egyéb
szerződéses feltétel megegyezik a nem akciós hitelkártyáéval. A 2018.04.30. utáni utáni vásárlási tranzakciók kamata, készpénzfelvétel kamata,
valamint az egyéb díjak és szerződési feltételek, megegyeznek a nem akciós hitelkártyáéval. Az akció nem vonatkozik a Részletformáló szolgáltatás
kamatára. Részletformáló szolgáltatás kondíciói a mindenkor hatályos – hitelkártyához kapcsolódó - Budapest Bank által kibocsátott
hitelkártyákhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások leírásában található meg.
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.

Euronics kártyához kapcsolódó használatösztönző akció
2017. november 25. – 2018. február 13.
A Vöröskő Kft. üzleteiben igényelt és jóváhagyott, 2017. november 25. és 2018. február 13. között kibocsátott Euronics
Hitelkártyáját, amennyiben a kibocsátását követő három egymást követő teljes naptári hónapon keresztül használja (POS
tranzakció, vagy csoportos beszedési megbízás, vagy ATM készpénzfelvétel, kivéve Részletformáló szolgáltatás) az előre
meghatározott minimum értékben, jogosulttá válik maximum 15 000 forint összértékű Tesco ajándékutalványokra. A
Részletformáló szolgáltatás igénybevétele jelen hirdetmény szerinti kedvezmény szempontjából nem minősül hitelkártyahasználatnak. Az utalvány juttatója a Budapest Bank Zrt., az utalványok utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek – szükség
esetén – a Bank tesz eleget, a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Az ajándékutalványok kapcsán
bővebb információ a www. tesco.hu/markak-es-szolgaltatasok/szolgaltatasok/utalvany/tesco-utalvanyok/ oldalon érhető el. Az
ajándékutalványok készpénzre nem beválthatóak.
Egymásra
épülő
költési
1
periódusok
a hitelkártya kibocsátást követő
első teljes naptári hónap
a hitelkártya kibocsátást követő
második teljes naptári hónap
a hitelkártya kibocsátást követő
harmadik teljes naptári hónap

Költés

Utalvány értéke

10 000 Ft

1000 Ft

40 000 Ft

4 000 Ft

60 000 Ft

10 000 Ft

1

A kibocsátást követő első teljes naptári hónapban legalább 10 000 forint értékű költés esetén, a Főkártyabirtokos 1000 forint értékű
Tesco utalványra válik jogosulttá. A kibocsátást követő második teljes naptári hónapban - amennyiben az első hónap 10 000 forint
értékű költését elérte - legalább 40 000 forint értékű költés esetén, a Főkártyabirtokos 4 000 forint értékű Tesco utalványra válik
jogosulttá. A kibocsátást követő harmadik teljes naptári hónapban - amennyiben az első és második hónapra vonatkozó költések
összege elérte az adott hónaphoz rendelt költési összeget - legalább 60 000 forint értékű költés esetén, a Főkártyabirtokos 10 000
forint értékű Tesco utalványra válik jogosulttá. A költési szinteket egymás utáni sorrendben lehet teljesíteni az akció ideje alatt, a
második és a harmadik költési periódusban megszerezhető utalvány megszerzésének feltétele, az előző periódusban előírt
feltétel(ek) teljesítése, függetlenül a Főkártyabirtokos promócióba lépésének időpontjától, az első periódustól indulnak a
teljesítendő feltételek.
Az ajándékutalványok postai úton kerülnek kiküldésre a Főkártyabirtokos banki rendszerekben szereplő címére, az egyes költési
periódust követő hónap utolsó napjáig. Az ajándékutalvány felhasználhatósági idejét a Tesco határozza meg saját szabályzataiban,
melyért a Budapest Bank Zrt. felelősséget nem vállal. A Bank kizárja felelősségét a Főkártyabirtokos és a Tesco közötti esetleges
jogvitában.
Azonosító: H-164/2018
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Az akcióból kizárásra kerül az a Euronics hitelkártya birtokos, akinek a hitelkártyaszámláján 30 napot meghaladó fizetési késedelem
mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy az utalvány postára adás napján nem rendelkezik élő
Euronics hitelkártyával vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.

THM: 39,89%
A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül
figyelembevételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya
konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél
magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.A hitelkártya első éves kártyadíja 0 Ft, a második évtől kezdődően 5100
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.
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Hitelkártya Használatösztönző kampány
2017. december 11. –2018. január 7.
A promócióban minden ügyfél részt vesz, aki 2017.december 11. 00:00 és 2018. január 7. 24:00 között az alább meghatározott feltételek szerinti
minimum értékű sikeres POS tranzakciót végez hitelkártyájával, továbbá 2017. november 1. előtt - a hitelkártya aktiválást követően - nem volt
POS tranzakciója, valamint a Budapest Banktól a hitelkártya kivonat mellett vagy külön postai küldeményként, vagy e-mailben, sms-ben,
telefonon felhívást kapott vagy a Budapest Bankkal a promóció ideje alatt telefonon kapcsolatba lépett, ahol jelezte részt kíván venni a
promócióban. Amennyiben Ön nem biztos benne, hogy részt vehet-e a promócióban (versenyben), kérjük, érdeklődjön kollégáinknál a Budapest
Telebankban! (1440)
A bank a visszatérítést 2018. február 15-ig bocsátja rendelkezésre a hitelkártya számlán. A visszatérítés rendelkezésre bocsátásának feltétele az élő,
nem blokkolt hitelkártyaszámla. A Budapest Bank a következő MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás
után járó kedvezményt: 6010, 6011, 6050, 6211, 6529, 9399. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi
kategória kód besorolásának helyességéért.
A visszatérítésre vonatkozó szabályokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Periódus száma

Időszak

1
2
3
4

2017.12.11. - 2017.12.17.
2017.12.18. - 2017.12.24.
2017.12.25. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.01.07.

Minimum POS tranzakció
érték az időszakban
5 000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft

Visszatérítés mértéke
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft

A visszatérítésnek nem feltétele valamennyi periódusban történő minimum POS tranzakció érték elérése, azonban azon ügyfelek akik a promóció
ideje alatt mind a 4 periódusban teljesítik a POS tranzakcióra vonatkozó feltételt, vagyis legalább 5 000 Ft értékű POS tranzakciót hajtanak végre
periódusonként, további 2 000 Ft értékű visszatérítésben részesülnek. A visszatérítésre jogosító feltételek teljesítést a bank periódusonként
vizsgálja, tehát adott periódusban történő magasabb POS tranzakció érték nem helyettesíti az azt megelőző vagy az azt követő periódusban történő
POS tranzakciót. A promócióhoz az ügyfél a promóció időszaka alatt bármikor csatlakozhat. A promócióban csak a lekönyvelt POS tranzakciók
vesznek részt, de az egyes periódusokban végrehajtott POS tranzakciók összértékének meghatározásánál az egyes POS tranzakciók végrehajtási
(tranzakciós) időpontja kerül figyelembevételre.

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.
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Aegon hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző akció
2018. február 9.- 2018. június 8.
Jelen akcióban azok a főkártyabirtokos ügyfelek vehetnek részt, akik az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., a
Gerencsér és társa Kft., a Nogea Kft. és Egnogert Kft., Moneta Business Group Kft., Jadran-Mart Kft., Menedzser Ház Kft,
Zsolad Kft. értékesítői hálózatán keresztül igényelt és jóváhagyott, 2018. február 9. és 2018. június 8. között kibocsátott
Aegon Hitelkártyával rendelkeznek. Amennyiben az akcióban résztvevő ügyfél a kibocsátást követő első teljes hónapban
legalább 5000 Ft értékben sikeres tranzakciót hajt végre Aegon Hitelkártyájával (POS vásárlás, csoportos beszedési
megbízás, vagy ATM készpénzfelvétel), akkor a feltételeket teljesítő ügyfelek részére 5000 forintot visszatérítünk. A
Részletformáló szolgáltatás igénybevétele jelen hirdetmény szerinti kedvezmény szempontjából nem minősül
hitelkártya-használatnak. A hivatozott visszatérítésre való jogosultsághoz szükséges 5000 Ft értékű Aegon Hitelkártya
használat egy vagy több alkalommal megvalósuló hitelkártyahasználattal is teljesíthető.
A Budapest Bank a következőekben meghatározott MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a
hitelkártyás vásárlás után kedvezményt: 6010, 6011, 6050, 6211, 6529, 9399. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a
hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
A kedvezményt a Budapest Bank Zrt. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. közösen nyújtja. A Bank a
visszatérítést az elvárt költés teljesítését követő naptári hónap utolsó napjáig bocsájtja rendelkezésre a hitelkártya
számlán.
Az akcióból kizárásra kerül az az Aegon Hitelkártyával rendelkező főkártyabirtokos, akinek a
hitelkártyaszámláján 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; illetve akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja
merült fel, vagy visszatérítés napján nem rendelkezik élő Aegon hitelkártyával vagy a hitelkártya számlája felmondás
alatt van.
A promócióban nem vehetnek részt az értékesítésben résztvevő cégek valamint a Budapest Bank Zrt. (cím: 1138
Budapest, Váci út 193.) munkavállalói, gyakornokai, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói valamint az egyéb, a
lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ 1.) pont).

THM: 35,97%
A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat
kerül figyelembevételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott
hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a
fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. A készpénzfelvétel aktuális kamatát a Bank az
adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé.
Reprezentatív példa: a hitelkamat mértéke: évi 29,39%, a hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult
az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), a hitel teljes összege: 375.000 Ft, a hitel
futamideje: 1 év, a teljes hiteldíj mutató:35,97%, a hitel teljes díja: 73 906 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg:
448 906 Ft, a törlesztőrészletek összege: 37.409 Ft.
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Euronics kártyához kapcsolódó használatösztönző akció
2018.03.05. –visszavonásig
Az akció azon Budapest Bank által kibocsátott Hitelkártyabirtokos ügyfelekre érvényes, akik kártyaszámának első 9
számjegye 5256-4276-1, illetve a hitelkártya számlájuk 2018. január 01. követőn nyílt (mely dátum megegyezik a
hitelkártyával az áruházban végzett első tranzakcióval), továbbá a kártyán kevesebb mint 2 POS vagy ATM tranzakció
történt. Azon ügyfelek vesznek részt a promócióban, akik a betelefonálás vagy a telefonos megkeresés során
nyilatkozatot tesznek a promocióban való részvételről. 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.

10% VISSZATÉRÍTÉSI AKCIÓ
A Budapest Bank 10%, de maximum 15.000 forint utólagos visszatérítést nyújt a Részletformáló szolgáltatással
megfizetett vételár után (amelyet a hitelkártya igénylés napján és helyén a hitelkártyával együttesen igényelt),
amennyiben a telefonon tett részvételi szándékot követő első teljes naptári hónapban legalább 20.000 forint értékben
POS (személyes vagy online) tranzakciót végez. A Bank az utólagos visszatérítést , amennyiben az ügyfél teljesítette a
költési feltételt, a telefonos megkeresést követő második naptári hónap utolsó napjáig bocsájtja rendelkezésre a
hitelkártya számlán. A visszatérítés teljesítésének feltétele az élő, nem blokkolt hitelkártyaszámla.
THM: 39,89%
A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat
kerül figyelembevételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott
hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a
fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.A hitelkártya első éves kártyadíja 0 Ft, a második
évtől kezdődően 5100 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.
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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:
Biztosított
kockázatok:

Aki Biztosítotti Nyilatkozat megtételével csatlakozik a csoportos biztosítási szerződéshez.
Munkaviszonyban* álló Biztosítottak esetén:
1) Haláleset
2) Balesetből eredő végleges, min. 50%-os egészségkárosodás
3) Munkanélküliség
4) Keresőképtelenség (táppénz)

Munkaviszonyban* nem álló Biztosítottak esetén:
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:

A biztosítás havi
díja:

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 hó végi fennálló tartozás 1 %-a.

A Budapest Bank hitelkártyákhoz kapcsolódó élet-, baleset-, egészség-, és munkanélküliség biztosítás szerződési feltételei megtalálhatóak a Budapest Bank fiókjaiban és a honlapon
(www.budapestbank.hu).
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Opcionális utasbiztosítás
Biztosítási terméktájékoztató a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott
bankkártyákhoz kapcsolódó választható Utasbiztosításról
Biztosító:
Szerződő:
Biztosított:

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082. Budapest, Baross utca 1. Tel.: 06 1 888 2 888, fax: 06 1 268 1389
Budapest Bank által vezetett folyószámlával/hitelszámlával rendelkező ügyfél, amennyiben igényelte a szolgáltatást
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.
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.
A biztosítási szerződés megkötését követő nap 0 órája

Kedvezményezett:
Kockázatviselés
kezdete:
A biztosítás
időtartama:
A biztosítás
felmondása:
A biztosítás
megszűnése:

Az utasbiztosítási szerződés határozatlan időtartamú, ezen belül a biztosítási időszak 1 (egy) év, mely a biztosítási szerződés megkötését követő napon veszi kezdetét.
A biztosítási szerződés a biztosítási időszak végére a Biztosítóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal mondható fel.
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:
Biztosítási csomagok

Bázis 5
Kártya típusok

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)

-

Beépített

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
– baleset és a baleset miatti mentési költségek
7 500 000
10 000 000
50 000 000
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.
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Hitelkártya Hűségprogram
Hűségprogramban részt vevő Hitelkártyák megnevezése:

Budapest Standard Hitelkártya

Budapest Electronic Hitelkártya

Lady Standard Hitelkártya

Lady Electronic Hitelkártya

Budapest Áruvásárlási Kártya

Elektropont Áruvásárlási Kártya

MKK Áruvásárlási Kártya

UEFA Champions League Hitelkártya

T-Mobile Dombornyomott Hitelkártya

T-Mobile Standard Hitelkártya

Tesco áruházakban igényelt Budapest Standard Hitelkártya

Budapest Standard Hitelkártya Credigen ügyfeleknek
Érvényes azokra a kártyákra, melyek első kilenc számjegye a következő:
5577-0450-1
5577-0450-2
5577-0450-3
5577-0450-4
5577-0450-5
5577-0450-7
5577-0451-0
5577-0451-1
5577-0451-7
5577-0454-7
5577-0454-8

5577-0454-9
5577-0455-0
5577-0455-1
5577-0455-2
5577-0455-3
5577-0455-4
5577-0455-5
5577-0455-6
5577-0455-7
5577-0455-8
5256-4270-0

5256-4270-1
5256-4270-2
5256-4270-3
5256-4270-4
5256-4270-5
5256-4271-0
5256-4271-7
5256-4274-9
5256-4275-1
5256-4275-4

Hűségponttal jutalmazott Tranzakciók (Főkártya és Társkártya esetében is), és a Tranzakciókért járó Hűségpontok:
2010. november 1. után igényelt kártyák kedvezményeinek feltételeit a Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzat tartalmazza.
Hűségponttal jutalmazott Tranzakciók
Belföldi vásárlás
Külföldi vásárlás
Első kártyahasználat1 (belépés után, ez lehet készpénzfelvétel és vásárlás is)
Éves bónuszpont

Tranzakciókért járó Hűségpontok
100 FT=1 pont
100 FT= 2 pont
500 pont minimum 1000 Ft tranzakció érték után
200 pont

Hűségpontok az alábbi módon válthatók be:
A beváltás típusa
Főkártya éves díj visszatérítés kedvezményként2
Kedvezmény visszatérítés a Hitelszámla egyenlegén

A tranzakcióért jártó hűségpontok beválátási értéke
1 pont= 1 Ft
1 pont= 1 Ft

Hitelkártya megnevezése
Budapest Bank Standard és Electronic Hitelkártya
Tesco áruházakban igényelt Budapest Standard Hitelkártya
Budapest Standard Hitelkártya Credigen ügyfeleknek
Lady Standard és Electronic Hitelkártya
Budapest, Elektropont és MKK Áruvásárlási Kártya
UEFA Champions League Hitelkártya

Visszatérítés kedvezményként
Visszatérítés hitelszámlán
Visszatérítés hitelszámlán
Visszatérítés hitelszámlán
Visszatérítés hitelszámlán
Visszatérítés hitelszámlán

T-Mobile Dombornyomott és Electronic Hitelkártya

1
2

Első vásárlás kijelölt kereskedőnél típusú tranzakcióra ez a kedvezmény nem jár.
Társkártya éves díjat technikai okok miatt a Banknak nem áll módjában visszatéríteni.

A Bank a hűségpontok Sodexo Ajándék/Bevásárlási utalványra történő beváltását 2016.10.07.-től megszünteti.
Egyes belföldi vásárlási tranzakciókat külföldi tranzakcióként fog látni a kivonatán a kereskedőnek a kártyatársasággal való speciális elszámolása miatt, Ez az Ön számára nem jelent
semmilyen hátrányt.
A Hűségpontok beváltására munkanapokon 08:00 és 20:00 között van lehetőség a Telebankon keresztül.

Azonosító: H-164/2018

Közzétételt követően publikus!

80/79

Kamat- és díjtáblázat lakossági ügyfelek részére
Hatályos: 2018.04.14-től, valamennyi Budapest Bankkal kötött Hitelkártya szerződés tekintetében (függetlenül a szerződéskötés időpontjától)

Hitelkártya Pontgyűjtő Szabályzat
2010. november 1. után Hűségprogramba beléptetett hitelkártyák esetében a kártyán nyújtott pontgyűjtéssel kapcsolatban jelen szabályzat rendelkezik. A kedvezmények nyújtása
visszavonásig érvényes. A Bank jogosult az Ügyfél pontgyűjtésben való részvételét kizárni, az Ügyfél vonatkozásában a pontgyűjtést 15 napos előzetes írásbeli értesítéssel felmondani,
amennyiben az Ügyfél a Pontgyűjtő szabályait bizonyítható módon megszegte. A Pontgyűjtő Szabályzat feltételei a Bank döntésétől függően egyoldalúan módosíthatóak az Ügyfél előzetes,
külön értesítése nélkül. A Pontgyűjtő Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezései a Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján (www.budapestbank.hu) tekinthetők meg.
Egyes belföldi vásárlási tranzakciókat a kereskedőnek a kártyatársasággal való speciális elszámolása miatt külföldi tranzakcióként fogja a kivonatán látni, Ez az Ön számára nem jelent
semmilyen hátrányt.
HITELKÁRTYA HŰSÉGPROGRAM:
Hűségponttal jutalmazott Tranzakciók (Főkártya és Társkártya esetében is), és a Tranzakciókért járó Hűségpontok:
Hűségponttal jutalmazott Tranzakciók
Belföldi vásárlás
Külföldi vásárlás
1
Első kártyahasználat (belépés után, ez lehet készpénzfelvétel és vásárlás is)
Éves bónuszpont

Tranzakciókért járó Hűségpontok
100 FT= 1 pont
100 FT= 2 pont
500 pont minimum 1000 Ft tranzakció érték után
200 pont

Hűségpontok az alábbi módon válthatók be:
A beváltás típusa
Főkártya éves díj visszatérítés kedvezményként2
Kedvezmény visszatérítés a Hitelszámla egyenlegén
Hitelkártya megnevezése
Budapest Bank Standard és Electronic Hitelkártya
Tesco áruházakban igényelt Budapest Standard Hitelkártya
Budapest Standard Hitelkártya Credigen ügyfeleknek
Lady Standard és Electronic Hitelkártya
Budapest, Elektropont és MKK Áruvásárlási Kártya
UEFA Champions League Hitelkártya

A tranzakcióért jártó hűségpontok beválátási értéke
1 pont= 1 Ft
1 pont= 1 Ft
Visszatérítés kedvezményként
Visszatérítés hitelszámlán
Visszatérítés hitelszámlán
Visszatérítés hitelszámlán
Visszatérítés hitelszámlán

T-Mobile Dombornyomott és Electronic Hitelkártya

Visszatérítés hitelszámlán

AVON Kártya (2014.06.01-től)

Visszatérítés hitelszámlán

1

Első vásárlás kijelölt kereskedőnél típusú tranzakcióra ez a kedvezmény nem jár.
Társkártya éves díjat technikai okok miatt a Banknak nem áll módjában visszatéríteni.
A Bank a hűségpontok Sodexo Ajándék/Bevásárlási utalványra történő beváltását 2016.10.07.-től megszünteti.
2

Pl.: a belföldi kártyás vásárlás értéke: 5 690 Ft, az elköltött összeg után visszatérítésre kerülő hűségpontok összege = 56 pont.
A Hűségprogramba beléptetett hitelkártyán nyújtott kedvezmény maximális összege havi 10 000 pont.
Hűségprogramban részt vevő Hitelkártyákat a Hitelkártya Hűségprogram hirdetmény tartalmazza.
2014.06.01-től a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc
számjegye 5256-4277-1 és 5256-4277-4. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért.
2016.06.01-től a Budapest Bank a 9399 MCC kóddal rendelkező kereskedők esetében nem biztosítja a hitelkártyás vásárlás után járó 1%-os kedvezményt, amennyiben a kártya első kilenc
számjegye 5577-0450-1, 5577-0450-2, 5577-0450-3, 5577-0450-4, 5577-0450-5, 5577-0450-7, 5577-0451-0, 5577-0451-1, 5577-0451-7, 5577-0454-7, 5577-0454-8, 5577-0454-9,
5577-0455-0, 5577-0455-1, 5577-0455-2, 5577-0455-3, 5577-0455-4, 5577-0455-5, 5577-0455-6, 5577-0455-7, 5577-0455-8, 5256-4270-0, 5256-4270-1, 5256-4270-2, 5256-4270-3,
5256-4270-4, 5256-4270-5, 5256-4271-0, 5256-4271-7, 5256-4274-9, 5256-4275-1, 5256-4275-4. A Budapest Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi
kategória kód besorolásának helyességéért.
Hűségprogramba való belépéssel kapcsolatban az Ügyfél a mindenkori Hitelkártya Általános Szerződési Feltételekben tájékozódhat. Az Ügyfél a belépési igényének jelzésével kérelmezi a
Pontgyűjtő Szabályzathoz történő csatlakozást, amellyel egyben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Pontgyűjtő Szabályzatban rögzített feltételeket.

AVON SZÉPSÉGPONT-PROGRAM
2014.06.01-ével megszűnt az AVON Szépségpont-program.

Azonosító: H-164/2018
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