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FOLYÓSZÁMLACSOMAG
Amennyiben a készpénz használatot részesíti 
előnyben, és a folyószámla fenntartásáért 
nem kíván külön fizetni, akkor a Dolgozói 
Jutalom Folyószámlacsomagot ajánljuk 
Önnek, az alábbi kedvezményekkel:

• 0 Ft havi számlavezetési díj1

• korlátlan darabszámú, díjmentes 
közüzemi megbízások, ingyenes 
limitfigyeléssel

• Korlátlan darabszámú, díjmentes 
készpénzfelvétel Maestro és Visa Classic 
bankkártyával bármely belföldi ATM-ből2

• Maestro főkártya éves díja 0 Ft, 
Visa Classic főkártya éves díja 1000 Ft

Amennyiben pénzügyeit gyorsan, kényelmesen, biztonságosan kívánja 
végezni, és egyben költségeit is minimalizálni szeretné, fix díjas Dolgozói Bónusz 
folyószámlacsomagunkat ajánljuk Önnek, az alábbi kedvezményekkel.

Mindössze havi 4853 Ft-os csomagdíj fejében:

• Korlátlan darabszámú, díjmentes készpénzfelvétel Maestro és Visa 
Classic bankkártyával bármely belföldi ATM-ből2

• Korlátlan darabszámú, díjmentes elektronikus eseti belföldi átutalási 
megbízások 

• Korlátlan darabszámú, díjmentes elektronikusan megadott belföldi állandó 
átutalási megbízások 

• Korlátlan darabszámú, díjmentes közüzemi megbízások, ingyenes 
limitfigyeléssel 

• Díjmentes Mobilbank Plusz® szolgáltatás
• Maestro főkártya éves díja 0 Ft, Visa Classic főkártya éves díja 1000 Ft

Budapest Bank Nyrt., 1138 Budapest, Váci út 193.

www.budapestbank.hu

DOLGOZÓI JUTTATÁSOK

DOLGOZÓI JUTTATÁSOK PROGRAMJÁNAK
KEDVEZMÉNYES LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA AJÁNLATA

Munkáltatója azzal a céllal, hogy elismerje eddigi teljesítményét együttműködési megállapodást kötött a Budapest Bankkal, amely lehetővé 
teszi, hogy Ön kedvezményes lakossági pénzügyi szolgáltatásokat vegyen igénybe. Az alábbiakban szeretnénk figyelmébe ajánlani a 
Munkáltatója közbenjárásával biztosított, kizárólag a Budapest Bank Dolgozói Juttatások programban elérhető Dolgozói Jutalom és 
Dolgozói Bónusz lakossági folyószámlacsomagjainkat.1

A SZÁMLACSOMAGOKAT A MUNKÁLTATÓKKAL EGYÜTTMŰKÖDVE,
A MUNKAVÁLLALÓK IGÉNYEI SZERINT ALAKÍTOTTUK KI.  

A legfontosabb elvárásokat a csomagjaink tulajdonságaiba beépítettük, melyek a következők:
• Az ajánlat hosszú távú kedvezményeket biztosítson, 
• a dolgozó a bankfiók nyitva tartásától függetlenül pénzéhez bárhol és bármikor díjmentesen hozzáférjen,  
• rendszeres kiadásokat díjmentesen fizethesse.

Így mindkét csomagunk fontos jellemzője, hogy az ATM készpénzfelvételek az ország teljes területén bármely készpénzkiadó 
automatából (ATM) korlátlan számban díjmentesek!2

A kedvezmények a számlanyitástól számítottan 36 hónapig, azaz 3 évig fennmaradnak, és a közüzemi megbízásokat is korlátlan 
számban díjmentesen teljesítjük.

A pénzügyek ma már az életünk szerves részét képezik, ezért állítottunk össze két olyan csomagot, mely a bankkal/bankolási 
szokásokkal összhangban van, és figyelembe veszi ügyfeleink legfontosabb igényeit: 



Mindkettő típusú bankkártyával Interneten is könnyedén és biztonságosan vásárolhat. 
Ezen kívül díjmentes európai utasbiztosítást adunk dombornyomott Visa Classic kártyájához.  

SZÁMOLJON, MEGÉRI!

TOVÁBBI EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK:

Fióki időpont-egyeztetés 
Leendő és meglévő ügyfeleinknek lehetősége van előzetes időpont-egyeztetésre a folyószámlanyitáshoz Telebankunkon vagy internetes 
oldalunkon keresztül, így a megadott időben fogadják ügyintézőink, sorban állás nélkül. Ezenkívül folyószámlanyitáshoz szükséges alapadatokat 
Interneten keresztül is megadhatja, csökkentve ezáltal a fióki ügyintézés idejét.

Zökkenőmentes bankváltás – ha másik banknál vezet számlát.
Amennyiben egy másik bankszámlával rendelkezik, segítünk abban, hogy fizetését zökkenőmentesen átirányíthassa.  Amennyiben elhatározásra 
jutott elsődleges bankszámlaváltási szándékát illetően, Önnek nincs más teendője, mint befáradni valamely Budapest Bankfiókba, megnyitni 
forint bankszámláját (amennyiben még nem rendelkezik ilyennel), végül aláírni a ‚Bankváltás kezdeményezése’ nyomtatványt. A Budapest Bank 
minden más teendőt magára vállal, beleértve az Ön régi bankjával történő kapcsolatfelvételt, a megbízások és felhatalmazások áthelyezését és 
természetesen az Ön folyamatos tájékoztatását! 

Üdvözlettel:

Budapest Bank Nyrt.

Amennyiben felkeltette érdeklődését kedvezményes lakossági folyószámla ajánlatunk, igényelje azt a Budapest Bank fiókhálózatában.

Az ajánlatot Önnek a

Érdeklődni, időpontot foglalni az alábbi telefonszámon tud:

Lakossági bankszámla EBKM: 0%. A folyószámlacsomag részletes leírását a Munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodás alapján igénybe vehető folyószámlacsomagok 
Hirdetmény, a Standard lakossági forint bankszámla Hirdetmény, valamint a Lakossági Általános Szerződési Feltételek forint vagy deviza bankszámla nyitására és vezetésére, bankkártya 
szolgáltatásokra, valamint folyószámlahitelre vonatkozó része; továbbá az Üzletszabályzat tartalmazza. 

1 A kedvezmények csak a kedvezményre való jogosultság igazolásával vehetőek igénybe. Az adott kedvezmények alap feltétele, hogy a jogosult a munkabérét, jövedelmét, de legalább 
a mindenkori legalacsonyabb minimálbérnek megfelelő összeget a BB-s számlájára utalja! Amennyiben bármely – a Standard hirdetményben meghatározott - elszámolási időszakban 
nem érkezik a Bankszámlára a rendszeres jövedelem, a Dolgozói Jutalom folyószámlacsomag esetében a Bank az adott időszakra a mindenkori minimál bér 1,4%-ának megfelelő 
korrekciós díjat számít fel. Minimálbér: teljes munkaidős foglalkoztatás (5 napos munkahét, 8 órás munkanap)A kedvezmények csak új számlanyitás, illetve új igénylés esetén élnek 
a számlanyitás dátumát követő 36 hónapban! A kedvezményes időszak lejárta után a Dolgozói Jutalom folyószámlacsomag esetén a lakossági Kedvezmény 2, Dolgozói Bónusz 
folyószámlacsomag esetén a lakossági Elektronikus folyószámlacsomag kondíciói érvényesek.

2 Dolgozói Jutalom és Dolgozói Bónusz számlacsomag esetében a korlátlan díjmentesség az ügyfél által adott hónapban végzett összes Magyarországi ATM készpénz felvétel díjának 
visszatérítését jelenti. Minden ATM készpénzfelvételhez kapcsolódó díjterhelés a Budapest Bank Betéti Bankkártyák Hirdetmény szerint történik. Az egyes számlacsomagokhoz 
kapcsolódó ATM készpénzfelvét kedvezmények az adott hónapot követő hónapban, egy összegben, utólagosan kerülnek jóváírásra a bankszámlán.

3 A Dolgozói Bónusz lakossági folyószámla havidíja 2012. 05. 06-ig havi 470 forint, 2012. 05. 07.-től 485 forintra változik.
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