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Választható bankkártyatípusok MasterCard Business bankkártya

Számla devizaneme Havi számlavezetési díj a számla devizanemében
HUF 2 338 Ft

Számlavezetés - Justitia letéti számla és Justita letéti alszámla

Számla kamatozása A Betéti Hirdetmény szerint

Számla devizaneme Havi számlavezetési díj Bankszámlakivonat díja

+

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ SZÁMLACSOMAG

Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag  kondíciók

JUSTITIA SZÁMLACSOMAG

2019. november 29.

A jelen hirdetményben feltüntetett kondíciók a 

2012. december 28. előtt megkötött szerződésekre vonatkoznak.
A hirdetmény a mikrovállalati üzletág ügyfeleire, 

valamint a 2014.06.26-ig számlacsomagot igénybe vett vállalati ügyfelekre vonatkozik.

A hirdetményben feltüntetett kondíciókra vonatkozóan a Bank új szerződést nem köt.

A jelen Hirdetményben fel nem tüntetett egyéb banki termékek és szolgáltatások díjai az Általános Kondíciós Listában meghatározott standard

vállalati bankszámla kondíciói szerint alakulnak.

A számlacsomag tartalma

Pénzforgalmi bankszámla +

Letéti számla

Letéti alszámla

A Justitia számlacsomagot igénybe vehetik ügyvédek, közjegyzők, ügyvédi irodák.

Amennyiben az Ügyfél a választott számlacsomag keretén belül egynél több vállalati bankszámlát vezet, akkor:

- valamennyi bankszámla vonatkozásában a számlacsomagra vonatkozó Kondíciós Listában feltüntetett tranzakciós díjkedvezmények érvényesek;

- a csomagba bevont forint folyószámla vonatkozásában a számlacsomag havi díj érvényes;

- a további számlák vonatkozásában a 2012. december 28. előtt kötött szerződésekre vonatkozó Standard Vállalati Bankszámla vagy az adott

alszámlára vonatkozó Kondíciós Listákban feltüntetett számlavezetési díj kerül alkalmazásra.

Egyéb díjtételek vonatkozásában a 2012. december 28. előtt kötött szerződésekre vonatkozó Standard Vállalati Bankszámla Kondíciós Listában

feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.

A számlacsomag keretén belül igényelhető kedvezmények
Bankkártya +

+

Számlavezetés - Justitia pénzforgalmi számla

Számla kamatozása A Betéti Hirdetmény szerint

HUF díjmentes díjmentes

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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Pénztári műveletek

Kifizetés

(7) A díjtétel a devizafizetési forgalmon belül a forint bankszámla terhére forintban külföldre kezdeményezett állandó átutalás fizetési megbízás esetén kizárólag abban az

esetben alkalmazandó, ha az ügyfél a szolgáltatásra elkülönült megállapodást kötött.

Devizafizetési forgalom 

külföldre irányuló átutalás forint vagy devizaszámla terhére, bármely devizanemben és 

devizautalás forint vagy devizaszámla terhére Magyarországon vezetett bankszámla javára

Terhelés

Eseti és állandó (7)  deviza átutalási megbízás teljesítése Bankfiókban leadott megbízások esetén

bankon kívülre, EUR devizanemben 

EGT tagországokba kivéve 

Magyarország (2) (3) 2019.12.15-

2020.04.15 közötti határozott időre

* Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Business Online vagy Sberbank Online Banking rendszeren keresztül leadott megbízás.

Forint fizetési forgalom 

forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára

Terhelés - Justitia pénzforgalmi bankszámláról

Eseti átutalási megbízás teljesítése Elektronikusan* leadott megbízások esetén

bankon 

kívülre

2019.12.15-2020.04.15 közötti határozott időre

2019.12.14-ig illetve 2020.04.16-tól

Eseti átutalási megbízás teljesítése Bankfiókban leadva
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon kívülre

Eseti átutalási megbízás teljesítése Sberbank Telebankon keresztül leadva

Állandó átutalási megbízás teljesítése Elektronikusan* leadott megbízások esetén

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
bankon kívülre

Csoportos beszedési megbízás teljesítése
* Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Business Online vagy Sberbank Online Banking rendszeren keresztül leadott megbízás.

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
bankon kívülre

Állandó átutalási megbízás teljesítése Bankfiókban vagy Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
bankon kívülre

bankon kívülre

Eseti átutalási megbízás teljesítése Sberbank Telebankon keresztül leadva

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára 411 Ft

Terhelés - Justitia letéti számláról és Justitia letéti alszámláról
Eseti átutalási megbízás teljesítése Bankfiókban leadva

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára 498 Ft

Eseti átutalási megbízás teljesítése Elektronikusan* leadott megbízások esetén

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára 282 Ft
bankon kívülre 190 Ft

bankon 

kívülre

2019.12.15-2020.04.15 közötti határozott időre

2019.12.14-ig illetve 2020.04.16-tól

Forint kifizetése

forintszámláról

Bankkártya (MasterCard Business)

Kártyakibocsátáshoz kapcsolódó díjak
Bankkártya kibocsátás díja

bankkártya kibocsátásakor felszámított - egyszeri díjtétel Mindenkor hatályos Vállalati bankkártyák 

általános kondíciói szerintbankkártya kibocsátását követő első évfordulótól évente

Eseti és állandó (7)  deviza átutalási megbízás teljesítése Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén

bankon kívülre, EUR devizanemben 

EGT tagországokba kivéve 

Magyarország (2) (3) 2019.12.15-

2020.04.15 közötti határozott időre

Eseti és állandó (7)  deviza átutalási megbízás teljesítése Elektronikus* úton leadott megbízások esetén

bankon kívülre, EUR devizanemben EGT tagországokba kivéve 

Magyarország (2) (3) 2019.12.15-2020.04.15 közötti határozott 

időre
(2) 2016.11.01-től beleértve a SEPA deviza átutalásokat is.

(3) 2016.11.01-től a SEPA elszámolási körön kívül eső deviza átutalások esetén (2016.10.31-ig leadott SEPA elszámolási körbe eső deviza átutalások esetén is) IBAN és BIC kód

feltüntetése szükséges.

* Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Business Online vagy Sberbank Online Banking rendszeren keresztül leadott megbízás. 

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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