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Pénzforgalmi bankszámlaszerződés
Jelen pénzforgalmi bankszámlaszerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) létrejött egyrészről a
K&H Bank Zrt.
(székhely: 1095 Budapest, Lechner Odön fasor 9.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Bank”),
másrészről a(z)

(név/cégnév)

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

(székhely)

1081 Budapest, Csokonai u. 3.

(adószám)

1 0585560-2-42

(cégjegyzékszám /
nyilvántartás! szám)

01 -i 0-041633

(ügyfélszám)
(a továbbiakban: a „Számlatulajdonos”) (a továbbiakban a Bank vagy a Számlatulajdonos bármelyike
külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között, határozatlan időre, az alulírt helyen és időpontban, alábbi
feltételekkel.
1.
1.1.

~

SZÁMLAINFORMÁCIÓ, ADATOK

A bank a Számlatulajdonos megbízása alapján megnyitja és vezeti az alábbi pénzforgalmi
bankszámlá/kait (továbbiakban: Számla’):
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2.

KAMATOK, DLJAK, KÖLTSÉGEK

És JUTALÉKOK

2.1.

A Bank a Számlán nyilvántartott követelések napvégi egyenlege után kamatot fizet. A Számlatulajdonos
a különböző banki Szolgáltatásokért ellenértéket fizet. A fentiek mértékét, elszámolásuk idejét és módját
a mindenkor hatályos Uzletszabályzat és a Hirdetmény (Vállalati Ugyfelek Részére”), valamint egyedi
kamatlábak, díjak, jutalékok, stb. alkalmazása esetén e Szerződés mellékletei tartalmazzák.

2.2.

A Bank a Számlá/k/hoz kapcsolódó 2.1. pont szerinti díjakat, jutalékokat a következő számlá/ko/n számolja

el:
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Üzletszabályzata, a Vállalati ügyfelek részére
nyújtott pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, és a

Számlatulajdonos által igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek valamint a
Hirdetmény vonatkozó része (Vállalati Ügyfelek Részére”) (a továbbiakban együttesen: „ÁSZF-ek”). Az

ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől
eltérően nem állapodnak meg.
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3.2. A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja
az ASZF-ek valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci
gyakorlattól eltérő, Újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket
tudomásul vette, illetve elfogadja.
A Számlatulajdonos továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Üzletszabályzat „4. Adatvédelem és
adatkezelés, információnyújtás” című fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a
Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.
Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Számlatulajdonos részére végzett Szolgáltatással
összefüggésben a Bank adatot adjon át kizárólag a Szolgáltatás teljesítése céljából, és az ehhez
szükséges körben a Szolgáltatás végzése érdekében a Bankkal szerződött partnerek felé.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a Bank az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek mellett jogosult az
ASZF rendelkezéseinek, illetve a Hirdetményben meghatározott kondíciók egyoldalú módosítására—,
-

-

Szerződéskötés helye:
Szerződéskötés dátuma (év, hó, nap
Számlatulajdonos

Budapest
2012. április 23.
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Aláírás:
Név:

Aláírás:
Szabó Zoltán Attila

___________________________

Név:

Bakó Mária

szenior vállalati ka~csola~a~ó
Beosztás: Vezérigazgató

Beosztás:

Aláírás:

_____________________

Aláírás:

Név:

Bakó Mária

Név:

Beosztás:szenior ügyfélkapcsolati menedzser

___________________________

Demjén D-’,~~*

Beosztás:szenior 4~élkapcsolati menedzser
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1. számú melléklet
Számlatulajdonos neve:

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Számlatulajdonos székhelye:

1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Szerződéskötés helye és ideje:

Budapest, 2012. április 23.

1. Kamatozás
-

Forint számla látra szóló kamata:
devizanem
Forint

napi záróegyenleg
O felett

kamatláb (éves)
0/N BUBOR 3,00%
-

Látra szóló betéti kamatjóváírás gyakorisága: havonta azon a bankszámlán, amelyen az esedékesség felmerült.
2. Adminisztrációs díjak
A Bank a folyószámlán történő tranzakciókhoz kapcsolódóan összesen a havi terhelési folyószámla forgalom
százalékában kifejezve az alábbi díjat számítja fel: 0,13%
Az Adminisztrációs díj az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:
2.1. Forint átutalások:
.
.
.
.
.
.
.
.

Jóváírások forintban
Bankon belüli átvezetések
GIRO-n keresztül történő utalás
Forint átutalás külföldre
VIBER rendszeren keresztül történő átutalások
Állandó megbízások, átutalások befogadása, módosítása, törlése
Csoportos fizetések, átutalások
Átutalási megbízások visszavonása, módosítása

2.2. Deviza átutalások:
.
.
.
.
.
.
.
.

Jóváirás devizában (elszámolás akár forintszámla akár devizaszámla javára, beleértve a beérkező
SEPA átutalásokat is)
Bankon belüli és bankon kívüli utalások
Konverzió (amennyiben szükségessége felmerül)
EU átutalás
Bankcsoporton belüli átutalás
Megbízó vállalatcsoportján belüli átutalás, amennyiben a vállalatcsoport egyéb tagjai szintén a
bankcsoportnál vezetik a számlájukat
Deviza beszedés teljesítése
Átutalási megbízások visszavonása, módosítása

2.3 Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízások és hatósági átutalások:
.
.
.
.
.
.

Bankon belüli átvezetések
Beszedési megbízás benyújtása
Beszedési megbízás és hatósági átutalás teljesítése
Felhatalmazó levél benyújtása, módosítása, törlése
Azonnali beszedési megbízásokkal és hatósági átutalásokkal kapcsolatos levelezés
Beszedési megbízás és hatósági átutalás teljesítése és/vagy részteljesítés
3
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2.4 Csoportos fizetések:
Csoportos átutalások
Csoportos átutalásokkal, csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatos levelezés

.
.

2.5 Egyéb:
.
.
.
.
.
.
.

Könyvelési sord~
Túlmenesztés rendezése
Feldolgozhatatlan/hibás tranzakciók törlése, erről szóló értesítés küldése
Adathiányos, adathibás megbízás törlése, erről szóló értesítés
Hibás, vagy hiányzó adatok megbízás teljesítéséhez szukséges bekérése
Pénzforgalommaí kapcsolatos ügyfél érdekkörében felmerülő Ok miatt szükségessé váló külön
ügyintézés
Jelen közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerülő szerződések módosítása

2.6. Készpénzműveletek:
.
.

Pénztári befizetés forintban és valutában
Pénztári kifizetés forintban és valutában

2.7. Számlavezetés, számlavezetési kondíciók:
.
.
.

Számlanyitás, számlazárás, számlafenntartás
Folyószámla-vezetési díj
Betétlekötés, betétfeltörés

2.8. Számlakivonatok:
.
.
.

Napi és havi számlakivonat elektronikusan
Napi és havi számlakivonat papíron, a bankfiókban található postafiókban elhelyezve, a postafiók díját is
beleértve
Kivonatpótlás (három hónapnál nem régebbi kivonat pótlása)

2.9. Igazolások:
.
.
.

Számlavezetéshez kapcsolódó igazolás (számlavezetés, egyenleg, teljesítés, egyebek igazolása)
Fedezetigazolás
Bankinformáció kiadása, közbeszerzési eljárásokhoz kiadott információ

2.10. Elektronikus banki szolgáltatások, a Bank on-line szolgáltatási díja
A telepítési csomagot, üzemeltetéshez és hasznáíathoz szükséges azonosító eszközt, kártyákat, kiszállási díjat,
kártyaletiltás d~át, jelszó pótlást, kártyaolvasók díját, és minden egyéb díjat, ami az elektronikus banki
szolgáltatás működéséhez szükséges.
2.11. Cash-pool szolgáltatás egyszeri, és/vagy havi díja, és a cash-poolba tartozó számlák díja
2.12. Bankkártya kibocsátás, és bankkártyákhoz tartozó alszámíák számlavezetési díja, bankkártyával történő
készpénzfelvétel díja ajánlattevő ATM-jéből havi korlátozás nélkül, bankkártyás vásárlások hazai és külföldi díja.
2.13. Telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatások
3. Egyéb rendelkezések
3.1 A Számlatuíajdonos vállalja, hogy amennyiben 1.999.999,-forint, illetve 500.000,- forintnak megfelelő valuta
felvételére kerül sor, úgy a Bankot erről 2 munkanappal a felvétel előtt értesíti.
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3.2 A Bank vállalja, hogy a Számlatulajdonos részére tárgyhót követő hónap legkésőbb 6. banki munkanapján
kamatkimutatást küld.
3.3 A Bank minden banki munkanapot követő banki nap reggel 9:00 óráig elektronikus számlakivonatot kId a
Számlatulajdonos részére az alszámlák és a gyűjtőszámlák közötti számlamozgásról.
3.4 A 2.1-2.5. pontban felsorolt tranzakciók esetén (ahol erről értelemszerűen beszélni lehet) a Számlatulajdonos
vállalja, hogy a megbízást kizárólag elektronikusan adja meg. Ez alól kivételt jelent azon eset, amikor az
elektronikus rendszer meghibásodik, és elektronikus megbízás adásra nincs lehetőség, amely esetben
formanyomtatványon vagy faxon leadott kulcsolt és aláírás ellenőrzött megbízások is beletartoznak a 2. pontban
megadott átalánydíjas szolgáltatások körébe.
3.5 A fentebb részletezett szolgáltatásokon kívül, a Számlatulajdonos által igénybevett egyéb banki
szolgáltatások után a Bank a mindenkori Hirdetmény szerinti díjat számítja fel. Továbbá, a kedvezményes
Adminisztrációs díj nem vonatkozik a papír alapú, valamint a sürgős (soron kívül végrehajtandó) megbízásokra,
ezekre szintén a Hirdetmény szerinti díjat számítja fel a Bank, független attól, hogy ezek Bankon belül vagy kívül
történtek-e.
3.6 A Bank az Adminisztrációs díj megállapításánál figyelembe vette a Számlatulajdonos által megadott előző évi,
és a jövőben tervezett pénzforgalmi adatokat. Amennyiben a Számlatulajdonos éves szintű terhelési folyószámla
forgalma nem éri el a 10.000.000.000 forintot, akkor a Bank tárgyalást kezdeményez a Számlatulajdonossal
annak érdekében, hogy mindkét fél számára elfogadható mértékű Adminisztrációs díjat állapítsanak meg.
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Számlatulajdonos

Bank

Aláírás:

Aláírás:

________________________

Név:

Bakó Maria
Bakó Má~nior vállalati kapcSOl8tt~

Név:

Szabó Zoltán Attila

Beosztás: Vezérigazgató

_.~..~-.....---.———•——-~----

Beosztás:szenior ügyfélkapcsolati menedzser

Aláírás:
Név:

A

‚Jem’~
.

Demjén Dániel

Beosztás: szenior ügyfélkapcsolati menedzser

