HIRDETMÉNY
az okmányos műveletek kondícióiról
Inkasszók (1)
Import inkasszók
Beszedési jutalék(2)
Módosítási jutalék

2 ‰, min. EUR 24 /tétel
EUR 20 /módosítás

(3)

Export inkasszók
Csekk beszedéséért felszámított jutalék
Fizetetlenül visszaküldött csekk kezeléséért felszámított jutalék
Okmányos inkasszó beszedési jutalék (2)
Módosítási jutalék
Lejárt inkasszók kezeléséért felszámított jutalék
Akkreditívek (4)
Import akkreditívek
Előavizálási jutalék
Kötelezettségvállalási jutalék
visszavonhatatlan akkreditív kibocsátása esetén (5)(6)
Módosítási jutalék
Okmányfelvételi jutalék (8)
Halasztott fizetésű akkreditívek kezelési jutaléka
(kizárólag halasztott fizetésű akkreditívek esetén) (6)
Export akkreditívek (3)
Előavizálási jutalék
(4)(5)

Avizálási jutalék
Módosítási jutalék
Igénybevételi jutalék
Eltérés(ek) miatt felszámított jutalék
Átruházási jutalék
Engedményezési jutalék
Átadási jutalék
Igazolási jutalék (5)(6)
Halasztott fizetésű akkreditívek kezelési jutaléka
(kizárólag halasztott fizetésű akkreditívek esetén) (8)
Garanciák
Harmadik fél által a Bank ügyfele javára kibocsátott garanciák (3)
Avizálási jutalék (9)
Módosítási jutalék
Fizetési jutalék
Felülgarantálás
Tanácsadás
A Bank által kibocsátott garanciák
Garanciavállalási jutalék (10)
Módosítási jutalék
Fizetési jutalék
Különleges bankügyletek
Megelőlegezés, export követelések leszámítolása
Forfaiting
Egyéb devizaforgalmi jutalékok
Árufelszabadítási jutalék

2 ‰, min. EUR 20 /tétel
EUR 20 /tétel
2,5 ‰, min. EUR 24 /tétel
EUR 20 /módosítás
EUR 14 /hó (tört hónapra is)

EUR 20 /tétel
egyedi megállapodás alapján
EUR 20 /módosítás
2 ‰, min. EUR 24 /igénybevétel
EUR 32 EUR /igénybevétel

EUR 20 /tétel
1,5 ‰, min. EUR 24 /tétel
EUR 20 EUR/módosítás
2 ‰, min. EUR 24 /igénybevétel
EUR 20 /igénybevétel
2 ‰, min. 40 EUR /átruházás
EUR 24 /engedményezés
EUR 32 /tétel, vagy avizált akkreditív esetén
az
avizálási/módosítási
jutalék
egyedi
megállapodás alapján
EUR 32 /igénybevétel

1,5 ‰, min. HUF 6.000 /tétel
HUF 5.000 /módosítás
1 ‰, min. HUF 6.000 /igénybejelentés
egyedi megállapodás alapján
egyedi megállapodás alapján
egyedi megállapodás alapján
HUF 5.000 /módosítás
1 ‰, min. HUF 6.000 /igénybejelentés
egyedi megállapodás alapján
egyedi megállapodás alapján
3 ‰, min. HUF 6.000 /tétel

(1)

A Bank az export és import inkasszókat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara “A beszedvényre vonatkozó egységes szabályok
(1995. évi revízió)” című, 522. számú kiadványával (vagy annak bármely további módosításával) összhangban kezeli.
(2)

A Bank a fenti jutalékokat számítja fel egyszerű inkasszó (váltó beszedése) esetén is. A Beszedési jutalékot a Bank abban az
esetben is bekéri, ha az okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatására kap megbízást, illetve ha az inkasszó összegét nem fizetik ki,
vagy a benyújtott váltót nem fogadják el.
(3)

A Bank vállalja a külföldrõl közvetlenül az ügyfélhez érkezett inkasszók, akkreditívek, kezességek, garanciák, stb.
nyilvántartásba vételét és kezelését.
(4)

A Bank az akkreditíveket a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara “Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes
szabályok és szokványok (2007. évi revízió)” címû, 600. számú kiadványával (vagy annak bármely további módosításával)
összhangban kezeli. 11. A kereskedelmi hitelleveleket, a stand-by akkreditíveket és az okmányos fizetési megbízásokat a Bank
akkreditívekként kezeli.
(5)

Amennyiben az akkreditív összegét “körülbelül” megjelöléssel adták meg, a Bank az avizálási, igazolási, vagy
kötelezettségvállalási jutalékát az akkreditív összegének 110%-a alapján számítja fel.
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(6)

A Bank további kötelezettségvállalási jutalékot számít fel import akkreditívek hosszabbítása és/vagy emelése, valamint további
avizálási jutalékot export akkreditívek, igazolási jutalékot igazolt export akkreditívek hosszabbítása és/vagy emelése esetén. Az
ügyletre meghatározott kötelezettségvállalási, ill. igazolási jutalékot a Bank a halasztási periódusra is felszámítja. A Banknak nem
áll módjában jutalékot visszatéríteni, ha az akkreditív törlésre kerül, vagy részben vagy egészben igénybevétel nélkül lejár.
(7)

A Bank az okmányfelvételi jutalékot abban az esetben is felszámítja, ha az okmányokat visszautasítják.

(8)

Igazolt akkreditív esetén az igazolási jutalékot a Bank a halasztási periódusra is felszámítja

(9)

A Bank további Avizálási jutalékot számít fel általa kezelt, harmadik fél által kibocsátott garanciák összegének emelése
esetén.
(10)

A Bank további Garanciavállalási jutalékot számít fel általa kibocsátott vagy felülgarantált garanciák hosszabbítása és/vagy
emelése esetén. A Banknak nem áll módjában jutalékot visszatéríteni, ha a kötelezettségvállalás csökken vagy törlésre kerül.

Érvényes: 2009.11.01-től

Budapest, 2010.12.09
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