HAZAI BANKOK ÁLTAL KÍNÁLT IFJÚSÁGI BANKSZÁMLACSOMAGOK1
(a 14-18 éves korosztály részére)
Termék neve
Bank neve

Budapest Bank

Erste Bank Hungary
Zrt.

(bővebb információ a
linkre kattintva érhető
el)

Hello BB
https://www.budapes
tbank.hu/szolgaltatas
/lakossag/szamladiak-hellobb.php

Erste Érted Diák
Csomag
https://www.ersteban
k.hu/hu/ebhnyito/mindennapipenzugyek/szamlak/e
rste-erteddiakcsomag

Számlavezetés
éves díja
Elektronikus
kivonattal és
min. 10 000 Ft
bankkártyás
vásárlással 0 Ft
Elektronikus
kivonat
hiányában a
havi díj 103 Fttal, bankkártyás
vásárlás
hiányában 185
Ft-tal nő
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Bankkártya
éves díja

Készpénzfelvétel díja4

Egyéb

Mastercard
Dombornyomott kártya
az 1. évben 0
Ft, a 2. évtől
2621 Ft

Mastercard
Dombornyomott
bankkártyával
Budapest Bank
ATM-ből:
297 Ft + (0,6%
max. 9000 Ft)

A Hello BB számlacsomag érvényességi ideje 3
év, igénylésének feltétele a tanulói jogviszony
megléte.
Visa Prémium és Arany betéti kártya is
igényelhető a számlacsomagban, melyek
kedvezményes ATM készpénzfelvételt
biztosítanak.
Mobilfizetési lehetőség is elérhető.

0 Ft a bankkártyás vásárlások díja

0 Ft

2038 Ft –
Maestro Diák
kártya

97 Ft + 0,97%
+ 0,6%

0 Ft a NetBank, MobilBank, MobilPay és
TeleBank szolgáltatás
A díjcsomagon belül korlátlan számú forint- és
devizaszámla nyitható
A díjcsomagban foglalt egy választható
kedvezmény

1 A táblázat 2018. augusztus 31-én érvényes kondíciók szerinti adattartalommal került feltöltésre. Az adatok frissítésének esedékessége 2018. november eleje.
2 Jelen tájékoztatás a Készpénzkímélő Iskolák pilot projekt mögött álló konzorcium tagjainak megkeresése alapján, a Bankszövetség támogatásával és tagjainak bevonásával jött
létre. A Bankszövetség, illetve a Készpénzkímélő Iskolák projekt konzorcium tagjai semmilyen módon nem vállalnak felelősséget a táblázat tartalmáért, abba a listában szereplő
szervezetek által megküldött adatok, információk változatlan tartalommal kerülnek feltöltésre. A pontos és aktuális kondíciókat minden esetben az adott szervezet Általános
Szerződési Feltételei tartalmazzák.
3 A tájékoztatás a Készpénzkímélő Iskolák kísérleti projekt szülők felé irányuló kommunikációjának részét képezi. 18 év alatt a számlanyitás csak szülői közreműködéssel
lehetséges.
4 A bank saját automatájából történő havi két, összesen legfeljebb 150 ezer forint összegű, díjmentes készpénzfelvételen felüli díj. A havi két díjmentes felvétel 16 éves kortól áll
rendelkezésre az ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat kitöltése esetén.

K&H ifjúsági
számlacsomag
K&H Bank

MKB Bank

OTP Bank

14-18
https://www.kh.hu/na
pipenzugyek/szamla/fia
tal/ifjusagi-14-18

0 forint
(EBKM: 0,01%)

Praktika Fix
Szolgáltatáscsomag
www.mkb.hu/lakossa
gi/napipenzugyek/szamlavez
etes/mkb-praktikafixszolgaltatascsomag

1 db
bankszámla
vezetése 0 Ft

Junior Számla
https://otpjunior.hu

0 Ft

1. évben 0
forint,
2. évtől 1228
forint

0,45% + 396
forint + 0,6%os tranzakciós
költség
(a két ingyenes
készpénzfelvét
eli lehetőséget
14-16 éves kor
között is
biztosítjuk)

1 db
MasterCard
Standard
PayPass vagy 1
db MasterCard
Unembossed
PayPass HUF
alapú
bankkártya 0
Ft éves díjjal

-

0 Ft

101 Ft +
1,49%/alkalom

Díjmentes K&H ifjúsági megtakarítási számla
online tervezővel (EBKM: 0,05–0,15%)
Díjmentes Telecenter szolgáltatás
Díjmentes e-bank és mobilbank, K&H
mobiltárca szolgáltatás
Választható mobilinfo (SMS értesítő)
szolgáltatás: 0 forint havi díj, 18 Ft/SMS
NetBANKár + App 1 felhasználónak 0 Ft havi
díjjal
MobilBANKár 1 telefonszámra 0 Ft havi díjjal
Forint eseti elektronikus és forint állandó
átutalás, bankon belül és kívül, valamint
felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési
megbízás: 0 Ft + (0,3% max. 6000 Ft)
Csomagdíj 435 Ft

A Diákszámlát 14-26 év közötti fiataloknak
nyújtjuk.

Diákszámla
UniCredit Bank
Hungary Zrt.

02

https://www.unicredit
bank.hu/diakszamla

2436 Ft
EBKM: 0,01%

Kibocsátói díj:
1280 Ft
Tagsági díj:
1690 Ft*

18 éves kor alatt a számlanyitáshoz a
törvényes képviselő hozzájárulása szükséges,
és a számla meghatározott keretek között,
korlátozott rendelkezési joggal vehető igénybe.
0,66%,
minimum 245
Ft

*A fent meghatározott díjakat a Bank akciós
jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig
érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a
Privát Plusz számlacsomag kondíciói
tartalmazzák, mely kondíciós lista
megtalálható a
www.unicreditbank.hu/kondicioslista oldalon a
Napi pénzügyek menüpont alatt Lakossági
Kondíciós Lista néven.

PRE-PAID (ELŐRE FIZETETT) TERMÉKEK5

Szolgáltató neve

Termék neve

Peak Financial Services

CashCard Junior
Diákkártya
http://keszpenzkimel
o.peakfs.xyz/

SIMPLON ZRT.

CashCard Junior
Diákkártya
http://keszpenzkimel
o.simplon.xyz/

Termékhasználat
havi díja

Egyéb

Ingyenesen igényelhető

Banki átutalással vagy készpénzes befizetéssel
feltölthető kártya

Havidíj nélkül

Mobil- és netbank lehetőség

Ingyenesen igényelhető

Banki átutalással vagy készpénzes befizetéssel
feltölthető kártya

Havidíj nélkül

Mobil- és netbank lehetőség
Vízálló anyagból készült karkötőben vízálló chip

TELENOR

Telenor Wallet
https://wallet.telenor.
hu/karkoto

Karkötő webshop ára: 1999 Ft
Havidíj: 3 hónapig ingyenes, utána 490 Ft/hó
Ajándék: 2000 Ft regisztráció utáni kezdőegyenleg

A Telenor Wallet alkalmazásból feltölthető
egyenleg
A regisztrációt követően azonnal használatba
vehető, csak egy mobil kell hozzá
Online vásárlásra is használható

MEEX AGENT KFT.

DiPocket

XBox - PlayITCard
https://playitcard.hu/

Novembertől érhető el
https://dipocket.org/

Novembertől érhető el

Új fizetési eszköz és kedvezményrendszer
célzottan a 14-18 éves korosztály számára

Novembertől érhető el

Fizetésre alkalmas karszalagok, műanyag és
virtuális kártyák, tokenes megoldások (például
Google Pay) továbbá zsebpénz-gazdálkodási
megoldások szülőknek és gyerekeknek
(felügyelhető számla, költési limit, stb.)

A Készpénzkímélő Iskolák projekttagok által ismert, Magyarországon prepaid szolgáltatást nyújtó vállalatok ifjúsági célcsoport számára ajánlott termékei. Amennyiben tudomása
van további hasonló jellegű elérhető termékről, kérjük, jelezze a cehucashless@deloittece.com email címen.
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