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A. Számla adminisztráció

B. Devizaátváltások és átutalások

Nemzetközi tranzakciós forgalma alapján – illetve deviza szakértőink elemzése alapján – 

vonzó és versenyképes, személyre szabott díjakat kínálunk Önnek.

Ingyenes elemzési és díjszabási ajánlatért, kérjük kattintson az alábbi hivatkozásra:

https://info.ibanfirst.com/hu/contact-us

Számlanyitási díjak Ingyenes

Számlakezelési díjak Ingyenes

Kedvezményezett létrehozásra Ingyenes

Folyószámlahitel Nem elérhető

Online számlakivonat Ingyenes

Számlazárási díjak Ingyenes

Hozzáférés a piaci információkhoz mind a 23 pénznem 
esetében (árfolyamok, grafikonok, előzmények, trendek)

Ingyenes

Online valós idejű átváltási árfolyamok az érvényesítés előtt Ingyenes

Devizaátváltási díjak

Ingyenes, amennyiben 
az átváltás összege 
meghaladja a B. 
Függelékben leírtakat

iBanFirst Üzleti Számla
Az alábbi A-F szakaszokban bemutatott díj minden Üzleti Számlával rendelkező ügyfelünkre 

vonatkozik. Számlanyitási feltétel, hogy a vállalatok legalább 100.000 euró forgalmat 

(tranzakciót) bonyolítsanak le éves szinten platformunkon keresztül.    

Amennyiben a minimális forgalmat nem sikerül elérni, méltányos használati politikánk 

érvénybe lép:  50 Euró/év (+ÁFA) költséget számolunk fel számlakezelési díjként.
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C. Fizetések és pénzeszköz mozgások

D. Ügyfélszolgálat és platform támogatás

Tranzakció két iBanFirst számla között Ingyenes

Átutalások fogadása harmadik féltől Ingyenes

SEPA Direct Debit Alap (Meghatározás a D. Függelékben) Ingyenes

Bankkártyás befizetés iBanFirst számlára Nem elérhető

Csekkes befizetés iBanFirst számlára Nem elérhető

Üzleti célú (SDD B2B) beszedés  
(Meghatározás a D. Függelékben)

Nem elérhető

Platform használata Ingyenes

Felhasználói jogok és korlátozások beállítása Ingyenes

Cím változtatás Ingyenes

Hozzáférés a trading roomhoz Ingyenes

Megbízás telefonon keresztül Ingyenes

Hozzáférés a számlatörénetekhez Ingyenes

A kifizetésekről szóló részletes PDF jelentés Ingyenes
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E. Margin követelmények határidős ügyletekhez

Tranzakció típusa Biztonsági letét*

Azonnali ügylet 0.00%

Ügylet < 7 nap 0.00%

Ügylet > 7 nap ≤ 1 hónap 3.00%

Ügylet > 1 hónap ≤ 6 hónap 5.00%

Ügylet > 6 hónap ≤ 1 év 10.00%

*Az összegnek rendelkezésre kell állnia az iBanFirst Üzleti Számláján

• 

•

•  

A határidős ügyletek piaci kockázatot jelentenek, éppen ezért olyan pozíciókat nem javasolt 
nyitni, ahol a veszteség meghaladhatja azt az összeget, amelyet készen állunk kockáztatni. 

A hét napnál hosszabb ügyleteket a kockázatok miatt fedezettel ellensúlyozzuk.

A fedezet a kifizetendő összeg százalékában van meghatározva és levonásra kerül az 
elszámolandó teljes összegből. A fizetendő összeg a határidős ügylet lejáratától függően változik.
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F. Egyéb

Nemzetközi átutalások Zóna Euró

Átutalás euróban (garantált összeg) SEPA €0.50

International transfers Zóna Euró

Átutalás bármilyen pénznemben (SHARE)* Világ €5

PSD átutalás (SHARE)*
PSD zóna PSD 
pénznemben

€5

Átutalás bármely pénznemben (OUR) Világ €10

iBanFirst-nél történő belső átutalások

Átutalás bármilyen pénznemben (garantált összeg) Ingyenes

•

•

A SHARE és OUR kifizetések teljes magyarázata a függelékben található

Kérjük vegye figyelembe, hogy a nemzetközi fizetésekre forgalmi adó is vonatkozhat.

Különleges esetek

Utalás visszavonása €20

Visszavonás €20

Módosítás €20

Platformon kívüli megbízási kérelem €25

SWIFT másolat €20

Pénzügyi elemzés a nemzetközi díjakról Ingyenes
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Az iBanFirst, mint fizetési szolgáltató a Belga Nemzeti Bank által engedélyezett.

Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, az iBanFirst fenntartja a jogot, 

hogy bármikor megváltoztassa a következőket:

• Az általunk kínált árfolyamokat

• Felszámolt díjakat

A változásokat a következő esedékességi időpontban, vagy esedékességi időpont 

hiányában az azt követő legközelebbi alkalmas időpontban, a legújabb árfolyamok 

és díjak életbelépését követően alkalmazzuk.

A változásokról ügyfeleinket emailben vagy az iBanFirst platformon keresztül 

értesítjük, legalább egy hónappal azok esedékessége előtt. Az ügyfél úgy tekinthető, 

hogy elfogadja a változtatásokat, ha továbbra is használja a szolgáltatást, kivéve 

abban az esetben, ha írásban visszautasítja a változtatásokat a rendelkezésre álló 

30 naptári napon belül.

Az alkalmazandó feltételek megtalálhatóak a honlapunkon: 

https://hu.ibanfirst.com/terms/ 

Kérjük, vegye figyelembe:  az iBanFirst által meghatározott feltételek 

megváltoztathatóak, ha a jogszabály és / vagy szabályozás előírja.

Módosítások

A jelen dokumentum francia változata és bármely más nyelvi változat közötti 

esetleges következetlenség vagy eltérés esetén a francia nyelvű változat érvényesül. 

Nyelv
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Ügyféldíjak és felhasználási feltételek 
Minden ország Franciaország és Belgium kivételével

Függelékek

A. A rendelkezésre álló pénznemekre vonatkozó információk

https://hu.ibanfirst.com

B. A tranzakciók, devizaátváltások és átutalások korlátai

Kérjük, kattintson az alábbi linkre a korlátok megtekintéséhez:

https://support.ibanfirst.com/en/articles/3712358-payment-cut-off-times
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C. PSD országok listája

A PSD irányelv az Európai Gazdasági Térség (EEA) összes országára + Norvégiára, Izlandra és 
Liechtensteinre vonatkozik. A lista tartalmazza:

Ausztria Görögország Hollandia

Belgium Magyarország Norvégia

Bulgária Izland Lengyelország

Horvátország Írország Portugália

Cseh Köztársaság Olaszország Ciprusi Köztársaság

Dánia Lettország Románia

Észtország Liechtenstein Szlovákia

Finnország Litvánia Szlovénia

Franciaország Luxemburg Svédország

Németország Málta Egyesült Királyság

PSD átutaláshoz a következő két feltétel szükséges:

• Az átutalásnak a fenti listában szereplő országok egyikéből kell indulnia, és ugyanúgy egy
a fenti listában szereplő országba kell érkeznie.

• Az átutalás devizanemének az alábbiak egyikét kell tartalmaznia:
 HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP.
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A közvetlen terhelés lehetővé teszi a kedvezményezett számára, hogy összegyűjtsön 

egyszeri vagy ismétlődő számlákat (például telefon, gáz, villany,stb.), és előfizetéseket. 

Az adós előzetes beleegyezésével a kiadások / számlák kifizetése automatikusan 

megtörténik, anélkül, hogy a kifizetést az ügyfél elvégezné.

Az európai beszedési megbízás négy fél, az adós, a kedvezményezett, az adós bankja és 

a kedvezményezett bankja között történik.

Két különböző módja létezik ezeknek a megbízásoknak, az európai beszedési és üzleti 

beszedési megbízás, amely kétféle terhelést eredményez: 

• A SEPA Direct Debit Alap közvetlen terhelése az egyéni vagy vállalati adósok

összegyűjtésére szolgál. Az SDD Alap elfogadása SEPA területen kötelező

a bankok számára.

• Az Üzleti beszedés (SDD B2B) kizárólag üzleti követelésekre használható.

Ez a terhelési mód egyoldalúan nem megváltoztatható, és megköveteli

az előre tájékoztatást.

D. Különbségek a SEPA beszedési modellek között
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Kedvezményezett Bank: Fogadó bankként is ismert, a kedvezményezett fél

számlavezető bankját jelenti.

Közvetítő Bank: Levelező banknak is nevezik, melynek szerepe, hogy a SWIFT hálózaton 

belül továbbítsa az átutalást a kedvezményezett bankja felé.

Beneficiary (BEN): A kedvezményezett viseli a fizetési művelettel kapcsolatban felmerült 

összes banki költséget, a fizető fél és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójáét

is, valamint a közvetítő (levelező) bank költségeit is.

Üzleti Azonosító Kód (BIC): Nemzetközi szabvány, mely azonosítja a SWIFT hálózaton

keresztül fizető szervezeteket.

Megosztott Költségek (SHARE): A költségek megoszlanak a fizető fél és a

kedvezményezett között. Mind a két fél, megbízó és kedvezményezett a saját bankjának 

a költségét viseli. Nemzetközi átutalások során (kivéve SEPA és DSP), a levelező bankok

jogosultak az elküldött összegre terhelni költségeiket.

Értéknap: A dátum, amikor a pénzeszközök terhelésre vagy jóváírásra kerülnek a

számlán.

Nemzetközi Bankszámlaszám (IBAN): Az európai SEPA fizetésekhez és adott esetben

nemzetközi fizetésekhez használt bankszámlaszámokra vonatkozó nemzetközi

standard.

Garantált Összeg, Saját Költség (OUR): A megbízó fizeti a fizetési lánc minden bankja

által felszámított díjat.

Végső Határidő: Az a határidő, amíg a tranzakció az adott napon belül teljesíthető

(értéknap). A határidő után indított tranzakciók a következő munkanapon kerülnek

teljesítésre.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

E. Szójegyzék
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Használja ingyenes oktatási anyagainkat.

Ha további kérdései vannak, kattintson az alábbi linkre:

További információk

GYIK Lépjen kapcsolatba 
velünk

Blog

https://hu.ibanfirst.com/?utm_source=pdf&utm_medium=favicon&utm_campaign=our-fees-hu
https://hu.ibanfirst.com/?utm_source=pdf&utm_medium=website-footer&utm_campaign=our-fees-hu
https://www.google.com/maps/place/Avenue+Louise+350,+1000+Bruxelles,+Belgium/@50.822124,4.369658,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3c4edc92f69a7:0xcbe479ab063f7057!8m2!3d50.8222435!4d4.36968?hl=en-US
mailto:hellohungary%40ibanfirst.com%20?subject=%C3%9Cgyf%C3%A9ld%C3%ADjak%20%C3%A9s%20felhaszn%C3%A1l%C3%A1si%20felt%C3%A9telek
https://info.ibanfirst.com/hu/contact-us?utm_source=pdf&utm_medium=contact-us&utm_campaign=our-fees-hu
https://support.ibanfirst.com/en
https://blog.ibanfirst.com/hu?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=our-fees-hu


Technology beyond banking borders

iBanFirst Brussels (HQ)  

350 Av. Louise, 1050 Brussels 

hello@ibanfirst.com  

+32 2 808 15 42
www.ibanfirst.com

hellohungary@ibanfirst.com

+36 1 700 8978

hu.ibanfirst.com

https://hu.ibanfirst.com/?utm_source=pdf&utm_medium=logo-back&utm_campaign=our-fees-hu
https://www.google.com/maps/place/Avenue+Louise+350,+1000+Bruxelles,+Belgium/@50.822124,4.369658,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3c4edc92f69a7:0xcbe479ab063f7057!8m2!3d50.8222435!4d4.36968?hl=en-US
mailto:hello%40ibanfirst.com?subject=%C3%9Cgyf%C3%A9ld%C3%ADjak%20%C3%A9s%20felhaszn%C3%A1l%C3%A1si%20felt%C3%A9telek
https://www.ibanfirst.com/?utm_source=pdf&utm_medium=website-back&utm_campaign=our-fees-hu
mailto:hellohungary%40ibanfirst.com?subject=%C3%9Cgyf%C3%A9ld%C3%ADjak%20%C3%A9s%20felhaszn%C3%A1l%C3%A1si%20felt%C3%A9telek
https://hu.ibanfirst.com/?utm_source=pdf&utm_medium=website-back&utm_campaign=our-fees-hu



