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VÁLLALKOZÓI TERMÉKCSOMAGOK 
Érvényes 2017. április 01-től 

 
Ön az igényeinek leginkább megfelelő termékcsomagot választhatja. A 
termékcsomagok igénybevételével a számlavezetésen kívül számos más terméket is 
könnyen és gyorsan igénybe vehet. Termékcsomag választása esetén a csomag 
egyes elemeit kedvezőbb feltételekkel kínáljuk, mint a termékeket külön-külön. 

 
 

„AUDITOR” termékcsomag– könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknak 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk vagy Home Banking 
Kondíciók: 
Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat és szerződéskötési díjat nem számítunk 
fel. Kamat 3 havi BUBOR+5%. 
Home Banking igénylése esetén a telepítés díja ingyenes. 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és a tulajdonos 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
 
 

„PARAGRAFUS” termékcsomag – ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók részére 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
Kondíciók: 
Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat és szerződéskötési díjat nem számítunk 
fel. Kamat 3 havi BUBOR+5%. 
 
 
 
Sávos kamatozású ügyvédi letéti számla kamata 2017.04.16-tól:    
30 m Ft          összeghatárig 0,01% EBKM 0,01% 
30-50 mFt      összeghatár között 0,01% EBKM 0,01% 
50-70 mFt      összeghatár között 0,01% EBKM 0,01% 
70-100 mFt    összeghatár között 0,01% EBKM 0,01% 
100 mFt felett 0,02% EBKM 0,02% 
 
 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és az ügyfél 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
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„GYÓGYÍR” termékcsomag – orvosok, gyógyszerészek részére 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
 Bankkártya 
 
Kondíciók: 
Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat és szerződéskötési díjat nem számítunk 
fel. Kamat 1 havi BUBOR+5%. 
Bankkártya első éves díját elengedjük. 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és az ügyfél 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
 
 

„GAZDA” termékcsomag – mezőgazdasági vállalkozók, vállalkozások részére 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
Kondíciók: 
Számlavezetési díj: 499 Ft/minden megkezdett hónap 
Gazdakártya igénylésekor a kártya első éves díja 50 %-os kedvezménnyel.  
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és az ügyfél 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
 

„GAZDA” termékcsomag akció 2015.03.01-től 
 
Kötelező termékek: Standard plusz pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
Kondíciók: 
Számlavezetési díj -  
   - 2016.01.01-től:  „GAZDA” termékcsomag hirdetmény  
    szerinti díja  
Netbank szolgáltatás havi díja  
   - 2016.01.01-től: Hirdetmény szerinti aktuális díj. 
 
Gazdakártya igénylésekor a kártya első éves díja 50 %-os kedvezménnyel. 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor érvényesek. 
Az akció a 2015.03.01-től új számlaként nyitott pénzforgalmi számlákra érvényes és 
választható. 
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„ORIGO” termékcsomag – kezdő vállalkozók, vállalkozások részére 
 
Kötelező termékek: Standard pénzforgalmi számla 
 NetB@nk 
Kondíciók: 
Számlavezetési díj: a számlanyitástól számított három 

hónapig ingyenes, utána a Standard 
számlacsomag díjtétele szerint 

Folyószámlahitel igénylésekor hitelbírálati díjat nem számítunk fel.  
Kamat 3 havi BUBOR+6%. 
A többi díjtétel megegyezik az egyes termékeknél jelzett kondíciókkal. 
 
Feltételek: 
A termékcsomag 6 hónapon belül alapított vállalkozások esetében választható. A 
díjkedvezmények csak az összes kötelező termék igénybevételekor és az ügyfél 
magánszemélyként történő számlanyitása esetén érvényes. 
 
 
 

 


