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VÁLTÓÜGYLETEK A szolgáltatás díja

váltóügylet végrehajtása ingyenes

befizetés a Citfin – Finanční trhy, a.s. (a továbbiakban Citfin - FT) társaság által az ügyfél 
számára vezetett fizetési számlára (az ügyfél által eladott deviza átutalása az ügyfél saját 
bankszámlájáról) 2)

ingyenes

átutalás a Citfin - FT társaság által az ügyfél számára vezetett fizetési számláról 
(az ügyfél által megvásárolt deviza átutalása az ügyfél saját bankszámlájára) 2) ingyenes

a Citfin - FT társaság által az ügyfél számára vezetett fizetési számla vezetése ingyenes

a Citfin - FT társaság által az ügyfél számára vezetett fizetési számla havi 
bankszámlakivonatainak küldése ingyenes

KÉSZPÉNZMENTES FIZETÉSEK - FIZETÉSI FORGALOM 
Kimenő fizetési tranzakciók belföldi vagy külföldi devizában

A szolgáltatás díja

kimenő fizetési tranzakciók külföldi devizában SHA típusú díjakkal 1) max. 200 CZK

kimenő fizetési tranzakciók külföldi devizában OUR típusú díjakkal SHA + 500 CZK

kimenő fizetési tranzakciók külföldi devizában BEN típusú díjakkal ingyenes

kimenő EUR fizetés 2 CZK

kimenő fizetési tranzakciók CZK-ban Csehországon belül 2 CZK

a kimenő fizetési tranzakciók végrehajtásának díja ún. Urgent sürgősséggel 600 CZK

a fizetési utasítások fogadása Phonebanking szolgáltatással 0 CZK

a papír alapú fizetési megbizás díja 200 CZK

Beérkező fizetési tranzakciók belföldi vagy külföldi devizában A szolgáltatás díja

beérkező fizetési tranzakciók külföldi devizában SHA típusú díjakkal 1) max. 200 CZK

beérkező fizetési tranzakciók külföldi devizában OUR típusú díjakkal ingyenes

beérkező fizetési tranzakciók külföldi devizában BEN típusú díjakkal SHA + a megbízó bankja által 
számlázott valós költségek

beérkező EUR fizetés ingyenes 

beérkező fizetési tranzakciók CZK 3) ingyenes 

TOVÁBBI DÍJAK
Kiegészítő szolgáltatások A szolgáltatás díja

a netbank PIN ismételt kiadása 200 CZK

az átutalási megbízás módosítása/törlése az esedékesség napján 500 CZK + valós költségek 

visszaigazolás kimenő átutalásról az ügyfél kérelmére 100 CZK

A Citfin által beadott SWIFT üzenet 0 CZK

A levelező banktól bekért SWIFT üzenet 100 CZK 

Invesztigációs díj

kérelem a benyújtott fizetési utasítás kivizsgálására 500 CZK + valós költségek 

a külföldi bank igénye alapján keletkezett invesztigáció 500 CZK + valós költségek 

Kamatlap

meghirdetett éves kamatdíjszabások (p.a.) 0 %
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1) A szolgáltatás ingyenes, ha a teljesítésekor a Citfin - FT társaság részére semmilyen banki díjat nem számolnak fel 
(különösen a külföldi devizák átutalási megbízásairól van szó az ING Bank, a Raiffeisenbank, a KB, a Česká spořitelna, 
a ČSOB, a MONETA Money Bank és a Fio banka keretében).

2) A szolgáltatás nem ingyenes, és az adott bank standard díjszabása alapján válik díjkötelessé, ha a teljesítésekor 
a Citfin - FT társaság részére banki díjat számolnak fel (különösen a külföldi deviza készpénzes befizetéséről van szó 
a Citfin - FT társaság bankszámlájára és a külföldi deviza átutalásáról a következő bankon kívüli bankszámlákra/-ról:
ING Bank, a Raiffeisenbank, a KB, a Česká spořitelna, a ČSOB, a MONETA Money Bank és a Fio banka).

3) A beérkező és a kimenő CZK fizetési tranzakciók a külföldi bankokból/bankokba a külföldi devizák beérkező és kimenő 
fizetési tranzakcióival azonosan válnak díjkötelessé.

SHA - mindenki a saját bankjánál/bankjának levelezőbankjánál felmerült költséget fizeti.

BEN - a kedvezményezett fizeti az összes költséget, vagyis a saját bankjának költségeit, a megbízó bankjának költségeit, 
esetleg a további levelezőbankok költségeit is.

OUR - a megbízó fizeti az összes költséget, vagyis a saját bankjának költségeit, a kedvezményezett bankjának költségeit, 
esetleg a további levelezőbankok költségeit is. Az egyéb bankok költségei a levelezőbankok díjaitól és a kedvezményezett 
bankjának díjaitól függ.

Az egyéb bankok költségei a levelezőbankok díjaitól és a kedvezményezett bankjának díjaitól függ. Az USD devizában 
történő fizetéseknél az OUR díjazási típus a külföldi bankkal történt levelezés után megváltoztatható SHA vagy BEN 
típusúra, ezért a kedvezményezett kisebb összeget kaphat.

URGENT - a pénzeszközök a kedvezményezett bankszámláján még az átutalási megbízás esedékességének napján 
jóváírásra kerülnek.

Megjegyzések:
A deviza fizetési kapcsolat szolgáltatásainak költsége az ügyfél kérésére külföldi devizában is számlázható.
A szolgáltatási díjak átszámításához CZK-ban ebben az esetben a Cseh Nemzeti Bank tranzakció teljesülésének napján 
számított középárfolyam érvényes.
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