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A számlacsomagok a Tesco Pénzügyi Partnerein keresztül igényelhetőek új számlanyitás, illetve új igénylés esetén.  

Minden, kizárólag a Tesco Global Áruházak Zrt. (továbbiakban TESCO) áruházaiban értékesített számlacsomagokhoz tartozó bankkártyával végrehajtott vásárlás után 
Tesco Clubcard pontkedvezmény jár, melyet a TESCO a kedvezmény visszavonásáig, de legalább a számlanyitást követő egy évig biztosít (a pontkedvezmény a TESCO 
bérüzletsorán végrehajtott vásárlási tranzakciókra nem vonatkozik). A kártyás vásárlás után a bankszámlán lekönyvelt terhelés 0,5%-nak egészértéke szerinti, havi maximum 
10 000 Tesco Clubcard hűségpont jár. A Tesco Clubcard pontkedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy az ügyfél a kártyás vásárlással egyidejűleg bemutassa a Tesco 
Clubcard-ját. A hűségpontokat a bemutatott Tesco Clubcard-on a TESCO írja jóvá. A jóváírás a vásárlási tranzakciók lekönyvelésnek hónapját követő második naptári hónap 
15-ig történik meg. 

Az igényelt számlacsomagok esetén, amennyiben a számlacsomag megnyitásra került, a TESCO a számlanyitást követő első évben jóváír az ügyfélnek ugyanannyi Tesco 
Clubcard pontot, amennyi a Mastercard Dombornyomott bankkártya (főkártya) első éves díja (ha az ügyfél igényelt bankkártyát), valamint a havi számlavezetési díj, a díjak 
terhelését követő második naptári hónap 15-ig. A kedvezmény jóváírásának feltétele, hogy a jóváíráskor a Tesco Clubcard kártya aktív legyen, illetve a vásárláskor felmutatott 
Clubcard száma a Banknál rögzítésre került annak érdekében, hogy a számlacsomagokhoz tartozó bankkártya használatával gyűjtött pontokat a TESCO jóvá tudja írni az Ön 
Clubcard egyenlegén. 

A hűségpontok jóváírása és beváltása a Tesco Clubcard mindenkor hatályos szabályzata szerint történik. 

Kivonat a „Lakossági számlavezetés” hirdetményből, kivéve Mastercard Dombornyomott bankkártya éves díja, mely csak a Tesco Pénzügyi Partnerein keresztül értékesített 
számlacsomagokra vonatkozik: 

Számlacsomag neve Komfort Zéró 

Számlacsomag kódja KFT ZRT 

Igénybevétel feltétele 
Havi rendszeres jóváírás - legalább a nettó 

minimálbérnek megfelelő összegben 
Havi rendszeres jóváírás - minimum 150 ezer Ft  

Érvényességi idő 3 év 

Lejárat után érvényes kondíciók Bázis 

SZÁMLAVEZETÉS 

Havi számlavezetési- / 
csomagdíj 

elektronikus kivonattal és min. 30 000 Ft 
bankkártyás vásárlással 

290 Ft 0 Ft 

papír alapú kivonattal és min. 30 000 Ft 
bankkártyás vásárlással 

390 Ft 100 Ft 

elektronikus kivonattal, min. 30 000 Ft 
bankkártyás vásárlás hiányában 

470 Ft 180 Ft 

papír alapú kivonattal, min. 30 000 Ft 
bankkártyás vásárlás hiányában 

570 Ft 280 Ft 

Korrekciós díj  
igénybevételi feltétel nem teljesülése 
esetén 

Mindenkori bruttó minimálbér 1,4%-a  
(2017-ben 1 785 Ft) 

Mindenkori bruttó minimálbér 2%-a  
(2017-ben 2 550 Ft) 

Minimum egyenleg 
Számlaforgalom nélkül 5 000 Ft 

Rendszeres számlaforgalom mellett 0 

Minimum egyenleg alatti 
számla díja 

ha a számlán nincs forgalom és a 
minimum egyenleg feltétel sem teljesül 

1 170 Ft 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

Mastercard Dombornyomott fő és társkártya éves díja 3 590 Ft 

Visa Prémium fő és társkártya éves díja 8 990 Ft 

PayPass Arany fő és társkártya éves díja 18 990 Ft 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Budapest Mobilbank Plusz szolgáltatás havi díja 483 Ft, az igénylést követő első 6 hónapban díjmentes 

ÁTUTALÁSOK - Forint átutalások forint számlára országon belül 

Elektronikus átutalás 
teljesítése  

bankon belül 
60 Ft + 0,3% min. 350 Ft max.  9 990 Ft + 

(0,3% max. 6 000 Ft) 
0,3% max. 6 000 Ft 

bankon kívül 
60 Ft + 0,5% min. 350 Ft max. 9 990 Ft + 

(0,3% max. 6 000 Ft) 
0,2% min. 100 Ft max. 9 990 Ft +  

(0,3% max. 6 000 Ft) 

Papír alapú átutalás teljesítése  bankon belül és kívül 100 Ft + 0,50% min. 590 Ft, max. 9 990 Ft + (0,3%, max. 6 000 Ft) 

Állandó átutalási megbízás 
teljesítése 

tételenként 120 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 
0,2% min. 50 Ft max. 9 990 Ft +  

(0,3% max. 6 000 Ft) 

Közüzemi megbízás teljesítése tételenként Díjmentes Díjmentes 

BANKKÁRTYA MŰVELETEK 

Vásárlás bankkártyával 
belföldön és külföldön kereskedőnél és 
ATM-en keresztül 

Díjmentes Díjmentes 

KÉSZPÉNZ MŰVELETEK 

Készpénzműveletek Budapest Bank pénztárában 

Készpénz befizetés 0 Ft 

Készpénz felvétel 0,5% + 590 Ft max. 9 900 Ft + (0,6% max. 90 000 Ft) 

Jelen hirdetményben nem szabályozott díjtételek vonatkozásában a „Lakossági számlavezetés” hirdetmény díjtételei az irányadóak. 


