
Budapest Bank, a GE Money Bank tagja

A Budapest Bank Nyrt. tulajdonosai közt 

a GE Capital stratégiai befektetőként 

meghatározó szerepet játszik a bank 

irányításában. A Budapest Bank többségi 

tulajdonosa a GE Capital, amely a bank 

részvényeinek 98,78 százalékát 

tulajdonolja. A fennmaradó részvények 

kisbefektetők kezében van. A General 

Electric (GE) a világ legnagyobb piaci 

értékű vállalata, a Forbes Cégtoplista 

500-as vállalati rangsorában az első 

helyen áll. 110 éves múlttal rendelkezik, 

és a világ 100 országában van jelen.



Folyószámla vezetés1

havi számlavezetési díj  240 Ft helyett 0 Ft

éves kártyadíj 1.600 Ft helyett  0 Ft

Mobilbank Plusz szolgáltatás 0 Ft

Budapest Internetbank szolgáltatás belépési és havidíj 0 Ft

Készpénzfelvételi díjak (havi első 2 db BB ATM, ill. ha az                                                                                           0 Ft
adott hónapban nem történt BB ATM kpfelvét, úgy első bármilyen belföldi ATM)

Privát kölcsön 500 ezer Ft 36 hónapra folyószámla nélkül THM=23,99%    helyett 500ezer Ft 36 hónapra folyószámla nélkül THM=25,59%

1 millió Ft 59 hónapra folyószámla nélkül THM=21,58%           1 millió Ft 59 hónapra folyószámla nélkül THM=23,14%

1 millió Ft 60 hónapra folyószámlával THM=20,15%  1 millió Ft 60 hónapra folyószámlával THM=19,21% 

Budapest Hitelkártya éves kártyadíj első évben 0 Ft

(THM3 Budapest Electronic hitelkártyán: 41,20%

THM3 Budapest Standard hitelkártyán: 41,37%)

második évtől 40% engedménnyel

UEFA Champions League Hitelkártya
éves kártyadíj első évben                                                                              0Ft2

(THM3 UEFA hitelkártyán: 41,37%)

Jelzáloghitelek (svájci frank alapú Adósságrendező Hitel, Lakáshitelek és Szabad felhasználású Jelzáloghitel)

Bárki számára most hitelfolyósítási és értékbecslési díj nélkül! 4

Kedvezményes szolgáltatásaink

1 A kedvezmények új számlanyitás esetén a számlanyitástól számítva 12 hónapra érvényesek, amennyiben az ügyfél jövedelme, de legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeg havi

rendszerességgel a bankszámlára érkezik.
2 A második évtől a standard hirdetmény szerinti éves kártyadíj érvényes.
3 Az itt közzétett THM 500.000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása

esetén a mértéke módosulhat. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.
4 A hitelfolyósítási díj kedvezmény 2008. január 2. és 2008. április 30. között benyújtott svájci frank alapú hitelkérelmekre vonatkozik. Kivétel: Maxi Jelzáloghitelek. Az értékbecslési

díj kedvezmény 2008. január 2. és 2008. április 30. között benyújtott bármilyen jelzálog hitelkérelemre vonatkozik. A kedvezmények bárki számára elérhetőek, nem tartoznak a Cégnév és a

Budapest Bank között létrejött megállapodás által nyújtott kedvezmények körébe.



Kondíció összehasonlítás
Szolgáltatás megnevezése Kedvezmény a dolgozói 

programban 

Bank hirdetmény

Havi forint számlavezetési díj Díjmentes 240 Ft/ számla minden megkezdett hónap után

Mobilbank Plusz havi előfizetési díja Díjmentes 400 Ft

Bankkártya (VisaElectron, C/M)  éves díja Díjmentes 1.600 Ft

Készpénzfelvételi díjak Díjmentes - havi első 2 db BB ATM, ill. ha az adott 

hónapban nem történt BB ATM kpfelvét, úgy az első 

bármilyen belföldi ATM díja

BB ATM – 95 Ft / tétel1

Belföldi egyéb ATM – 120 Ft+1%, min. 270 Ft / tétel1

Budapest Electronic (THM3: 

41,20%)/Standard Hitelkártya (THM3: 

41,37%)

0 Ft2 3.350 Ft/4900 Ft

UEFA Champions League Hitelkártya (THM3: 

41,37%)

0 Ft az első évben, garantált kedvezményekkel, 

ajándékokkal4, második évtől standard díjjal

5900 Ft

Privát Kölcsön 500 ezer Ft 36 hónapra folyószámla nélkül THM=23,99%

1 millió Ft 59 hónapra folyószámla nélkül THM=21,58%

1 millió Ft 60 hónapra folyószámlával THM=20,15%

500 ezer Ft 36 hónapra folyószámla nélkül THM=25,59%

1 millió Ft 59 hónapra folyószámla nélkül THM=23,14%

1 millió Ft 60 hónapra folyószámlával THM=19,21%

Jelzáloghitelek  (svájci frank alapú 

Adósságrendező Hitel, Lakáshitelek és Szabad 

felhasználású Jelzáloghitel)

Hitelfolyósítási díj

Bárki számára most hitelfolyósítási és értékbecslési díj 

nélkül! 6
Bárki számára most hitelfolyósítási és értékbecslési díj 

nélkül! 6

Folyószámla teljes éves költsége ( havi 2 db 

BB ATM kp felvéttel kalkulálva,egyéb 

tranzakciók nélkül)

0 Ft5 11.500 Ft1

1 Adott hónapban 40.000 Ft összérték alatti bankkártyás vásárlás esetén
2 A második évtől 40% kedvezmény a standard hirdetmény szerinti éves kártyadíjból
3Az itt közzétett THM 500.000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása

esetén a mértéke módosulhat. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.
4 Hivatalos Bajnokok Ligája Adidas focilabda,Adidas sporttáska, részvétel a Budapest Bank Esélyleső és a UEFA Champions League Hitelkártya tranzakciós játékaiban 5Az ATM készpénzfelvét

díjából nyújtott kedvezmény az adott hónapot követő hónapban egy összegben, utólagosan kerül jóváírásra a bankszámlán. Így jan 1-től dec. 31.-ig a folyószámla teljes éves költsége 190 Ft, mivel a

decemberi kpfelvét januárban íródik jóvá
6 A hitelfolyósítási díj kedvezmény 2008. január 2. és 2008. április 30. között benyújtott svájci frank alapú hitelkérelmekre vonatkozik. Kivétel: Maxi Jelzáloghitelek. Az értékbecslési

díj kedvezmény 2008. január 2. és 2008. április 30. között benyújtott bármilyen jelzálog hitelkérelemre vonatkozik. A kedvezmények bárki számára elérhetőek, nem tartoznak a Cégnév és a

Budapest Bank között létrejött megállapodás által nyújtott kedvezmények körébe.



Universo 

diákszámlacsomag
 számlanyitás: 0 Ft

 havi számlavezetési díj: 0 Ft

 elektronikus főkártya éves díja: 0 Ft

 kártyás vásárlás: 0 Ft

 Budapest Internetbank® havidíj: 0 Ft

 Budapest Mobilbank® Plusz

SMS szolgáltatás havidíj: 0 Ft

 Elektronikus számlakivonat

 Diákhitel igénylés 


