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KONDÍCIÓS LISTA - Vállalati ügyfelek részére
1. EXPORT BESZEDÉSI MEGBÍZÁS

Díj / jutalék

Beszedés fizetés vagy váltóelfogadás ellenében
Okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása, inkasszó törlése
Módosítás

0,25% min. 15.000 Ft
0,15% min 8.000 Ft
10.000 Ft / egyenként

2. IMPORT BESZEDÉSI MEGBÍZÁS

Díj / jutalék

Ha a bank jutalékait és költségeit ügyfelünk viseli
Felülvizsgálati díj halasztott fizetésekre/ váltókra, vagy
kötelezettségvállalásra
Ha az árut a bank rendeletére küldték (árufelszabadító levél
kiadása)
Okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása, inkasszó törlése
Módosítás

0,25% min. 15.000 Ft
0,15% min. 8.000 Ft

3. EXPORT AKKREDITÍV

Díj / jutalék

Előzetes értesítés
Értesítés
Okmányvizsgálat és fizetés
Okmányvizsgálat és halasztott fizetés
Befolyt ellenérték továbbutalása a kedvezményezett javára
Engedményezés
Más banknak történő átadás
Módosítás (kivéve összegemelés, ill. a lejárat módosítása)
Igazolás
Faxon elküldött okmányok előzetes vizsgálata
okmánycsomagonként
Halasztott fizetésű akkreditív leszámítolása
Átruházás (transzferálás)
Törlés

6.000 Ft
0,15% min. 15.000 Ft
0,20% min. 20.000 Ft
0,25% min. 25.000 Ft
10.000 Ft
Egyedi megállapodás alapján
0,15% min. 25.000 Ft
10.000 Ft / egyenként
Egyedi megállapodás szerint

4. IMPORT AKKREDITÍV

Díj / jutalék

Nyitás
Okmányvizsgálat és fizetés
Okmányvizsgálat és halasztott fizetés
Módosítás (kivéve összeg emelése és lejárat
meghosszabbítása)
Tanácsadás, akkreditív tervezet készítése
Igénybe nem vett akkreditív díja
Törlés

5. GARANCIA
Más bank által nyitott garanciák avizálása és nyilvántartásba
vétele (a bank kötelezettségvállalása nélkül)
•
Módosítási díj (kivéve összeg emelése és lejárat
meghosszabbítása)
•
Igénybejelentés
Bankgarancia kibocsátás
•
Módosítási díj (módosítás ügyfél kérésére; kivéve
összeg emelése és lejárat meghosszabbítása)
•
Igénybejelentésre teljesített fizetés
•
Kétnyelvű példány
•
Felülgarantálási díj (más banktól kapott garanciák
felülgarantálása)
•
Garanciatervezet készítése
•
Garanciakérelem visszavonása garancia kibocsátása
előtt
Törlés
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0.2% min. 15.000 Ft
0,15% min 8.000 Ft
10.000 Ft / egyenként

10.000 Ft
Egyedi megállapodás szerint
Egyedi megállapodás szerint
20.000 Ft

0,1 % min. 15.000 Ft megkezdett havonként vagy a
vonatkozó hitelszerződés illetve megállapodás feltételei
szerint
0,20% min. 20.000 Ft
0,3% min. 25.000 Ft
10.000 Ft / egyenként
Egyedi megállapodás szerint, de min. 15.000 Ft
15.000 Ft
20.000 Ft

Díj / jutalék
0,15% min. 20.000 Ft, de max. 100.000 Ft
15.000 Ft / egyenként
0.2% min. 25.000 Ft
Egyedi megállapodás alapján, de min. 40.000 Ft
15.000 Ft / egyenként
0,2% min. 20.000 Ft
10.000 Ft / második nyelvű példány
Egyedi megállapodás alapján
20.000,-/ garancia
20.000 Ft / egyenként
20.000 Ft
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6. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Díj / jutalék

Posta / Swift /Fax (bármely okmányos ügylet esetén)
Swift-sürgetés ügyfél kérésére
Okmányokról másolat készítése

4.000 Ft / csomag
7.000 Ft / egyenként
4.000 Ft / okmánycsomag
0.2% max 6.000 Ft / tétel* a pénzforgalmi tranzakciós
illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény hatálya alá eső
fizetési műveletek után.
A Bankszámla forgalmi díj az egyes pénzforgalmi
műveletekre egyébként megállapított díjakon felül kerül
felszámításra.
10.000 Ft / váltó

Bankszámla forgalmi díj

Váltó kitöltése
•
•
•

•

A beszedési megbízásokat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara "A Beszedési Megbízások Egységes Szabályai" 1995-ös
módosított 522. számú kiadványának megfelelően kezeljük.
Az okmányos meghitelezéseket a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 2007-es módosított 600. számú "Az Okmányos
Meghitelezésekre vonatkozó Egységes Szabályok és Szokványok" kiadványának megfelelően adjuk ki.
A garanciákat bankunk garanciával kapcsolatos általános szabályainak megfelelően kezeljük.
A bank belföldön forintban teljesítendő okmányos meghitelezés megnyitására megbízást 500.000 Ft felett fogad el.

*A bankszámlaforgalmi díj mértéke a pénzforgalmi tranzakciós illetékrõl szóló 2012. évi CXVI. törvény és annak módosításaiban
meghatározott mindenkor hatályos illeték mértékével megegyezik és ennek megfelelően a törvény változásával egyidejűleg
automatikusan módosul.
•
•
•

•
•
•

Posta-, bélyeg-, telex-, telefon-, telefax- és futárköltségeket, valamint a hasonló költségeket ügyfelünk számláira
terheljük a fent említett jutalékokon túl.
A Magyarországon és külföldön ügyfeleink utasításának végrehajtása során felmerült összes költséget, valamint a
műveletekbe bevont levelező bankjaink díjait, valamint az általuk meg nem térített költségeket ügyfeleinkre
terheljük.
A fent említett díjak csak azon műveletekre vonatkoznak, amelyek a szokásos üzletmenetnek megfelelően le lehet
bonyolítani. Ezen okból fenntartjuk magunknak a jogot, hogy különleges díjakat számítsunk fel, amennyiben
különleges mennyiségű munkára van szükség, és/vagy szokatlan körülmények merülnek fel. A nemzetközi
gyakorlatnak megfelelően bankunk fenntartja magának a jogot, hogy a megbízások végrehajtását saját hatáskörében
bírálja el.
Ha bármely kötelezettségben szereplő összeget "körülbelül", vagy "hozzávetőlegesen" állapítanak meg, a jóváhagyás
(vagy elfogadvány) díját a számított összeg alapján kell számítani, figyelembe véve a megjelölt magasabb összeget.
A bank csak olyan utasításokat hajt végre, amelyek teljesek és szakmailag helyesek, de nem vállal semmilyen
felelősséget a nem egyértelmű megbízások vagy műveletek okozta késésért, illetve az ebből eredő hibákért és téves
értelmezésért.
Számla-és ügyfélzárás esetén a bank a megbízás átvételét követően elvégzi a számlával összefüggésben a kamat-és
jutalékszámításokat. A pénzügyi rendezést követően a felhasználható egyenleg a számlazárási megbízás benyújtását
követő harmadik banki munkanapon - az ügyfél rendelkezésének megfelelően - átutalásra, vagy a pénztáron
keresztül kifizetésre kerül.

Hatályba Lépés
A jelen Kondíciós Lista 2012. július 02-val lép hatályba. A módosításokat a mikrovállalkozásnak minősülő ügyfelek részéről
akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem
fogadja el. A mikrovállalkozásnak minősülő ügyfelek a módosítás hatálybalépése előtti napig jogosultak a
bankszámlaszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe
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1. sz. melléklet
FŐBB ELÉRHETŐSÉGEINK
•
•
•
•
•
•
•
•

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
Cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
Postai cím: 1369 Budapest, Pf.: 327.
Telefon: 374 6333
Telefax: 302 4499
E-mail: info.hu@bnpparibas.com
Internet: www.bnpparibas.hu
Swift: BNPAHUHX

A BANK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGE
Bankunk ügyfélszolgálata a Bank nyitvatartási ideje (hétfő-péntek: 08.00-18.00) alatt a feltüntetett
elérhetőségeken áll ügyfeleink szíves rendelkezésére az alábbi ügyekben
Telefonszám
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fedezetigazolás
Bankinformáció
Egyenleg információ
Napi folyószámla ügyek intézése (pl. tájékoztatás kimenő/bejövő
átutalásokról)
Reklamáció
Társaságban bekövetkezett változások bejelentése (pl. aláírók
változása, címváltozás)
Electronic Banking / Connexis
Okmányos ügyletek (akkreditív, inkasszó, bankgarancia, csekk)
Hiteladminisztráció
Forward, FX, értékpapír

Egyéb elérhetőségek
• Fax
• E-mail
• Nyitvatartási időn kívül (reklamációk bejelentésére): minden
szerdán 17-20 óra között

374-6333

Telefonszám
302 4499
csd_hungary@bnpparibas.com
06 30 438-9001

A számlavezetéshez kapcsolódó díjakat és feltételeket külön kondíciós lista tartalmazza.
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