KONDÍCIÓS LISTA
MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. (a továbbiakban: Bank)
Hatályos: 2021.10.15-től visszavonásig

I.

Átutalások

Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja
Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási megbízást ad.

II.

0,15%, min. 1.500 HUF, max. 10.000 HUF

Okmányos műveletek

Export okmányos meghitelezés (akkreditív)
a)

Előzetes értesítés díja

5.000 HUF

b)

Avizálási jutalék
Akkor is alkalmazandó, ha a Bank levelezője
megbízásából, vagy a kedvezményezett kérésére másik bank
útján végzi az avizálást; Összeg emelése esetén is
alkalmazandó.

c)

Előzetes okmányvizsgálat

d)

Igénybevételi díj (okmányok kezelésének, illetve
vizsgálatának díja)

e)

Módosítási díj (megbízásonként)
Export akkreditívek összegének emelésekor a Bank további
avizálási jutalékot számít fel az emelés összegére a
módosítási jutalékon felül.

f)

Akkreditív átadása más hitelintézetnek

g)

Igazolási díj
Avizálási jutalékon felül alkalmazandó, ha az avizálás a
Bank önálló kötelezettségvállalásával történik.

0,15%, min. 10.000 HUF, max. 100.000 HUF

5.000 HUF
0,2%, min. 10.000 HUF
10.000 HUF

40 EUR/50 USD
A Bank által megállapított éves díj a külföldi bank
kockázati besorolása alapján
(a Bank vonatkozó szabály-zata szerint),
de min. 100.000 HUF.
A kockázati díj előre fizetendő, az akkreditív összegére
vetítve. A kockázati díjat a konfirmálás életbe lépésének
napjától a konfirmálás lejáratáig, számítjuk fel.

Import okmányos meghitelezés (akkreditív)
a)

Akkreditív nyitási díj

b)

Igénybevételi díj

c)

Módosítási díj (megbízásonként)

d)

Okmányeltérési díj (kedvezményezett terhére)

0,25%, min. 10.000 HUF (egyszeri díj)
0,1%/hó, min. 5.000 HUF /hó (az egyszeri díjon felül,
az akkreditív nyitásától a lejáratig/utolsó igénybevételig)
0,1%, min. 10.000 HUF
(igénybevételenként)
20.000 HUF
50 EUR

A fent megjelölt díjakon felül, amennyiben a Banknak további, igazolható költségei merülnek fel, azok erejéig további díjak is
felszámíthatók.
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Hatályos: 2021.10.15-től visszavonásig

III. Bank által vállalt készfizető kezességek költségei Kárenyhítő Hitelfedezet Program keretén
belül, KKV-k és Mid-cap vállalatok1 részére pénzügyi intézmények által nyújtott hitelek
kiegészítő fedezetéül, 100%-os állami (költségvetési) viszontgarancia mellett

1.) Készfizető kezességvállalás díja
Készfizető kezességvállalás díja KKV-k és Small mid-cap vállalatok2 részére,
80%-os mértékű, tőkére (hitelösszegre) vállalt kezesség mellett:

Adós
KKV

Small mid-cap
vállalat

Díj vetítési alapja

Díj mértéke/év
1. évre

2.-3. évre

4.-6. évre

Hitelösszeg

0,15%

0,30%

0,80%

Garantált
hitelösszeg3

0,19%

0,38%

1,00%

Hitelösszeg

0,30%

0,80%

1,75%

Garantált
hitelösszeg3

0,38%

1,00%

2,19%

Készfizető kezességvállalás díja Mid-cap vállalatok részére,
50%-os mértékű, tőkére (hitelösszegre) vállalt kezesség mellett:

Adós

Díj vetítési alapja

Mid-cap vállalat Hitelösszeg
(kivéve Small mid- Garantált
cap)
hitelösszeg3

Díj mértéke/év
1. évre

2.-3. évre

4.-6. évre

0,278%

0,556%

1,111%

0,556%

1,111%

2,222%

2.) Módosítási díj a készfizető kezességvállalási szerződés és
a fedezetek módosítása esetén
Egyszeri díj:

50.000 HUF

1

Olyan vállalat, amely a legutolsó jóváhagyott éves beszámolójában szereplő adatok alapján nem minősül KKV-nak és legfeljebb
3000 alkalmazottat foglalkoztat (teljes munkaidőben). Az ügyfél Mid-Cap státuszának megállapításához a vállalkozás alkalmazottainak
számának meghatározásakor figyelembe kell venni i. a közvetlen munkatársak és ii. a Bizottság 2003/361/EC ajánlásának megfelelően
meghatározott önálló, partner és a kapcsolt vállalkozások által foglalkoztatottak számát.
2 Small mid-cap (kis tőkeértékű) vállalatok: az összes munkavállalója 500 főnél kevesebb és az éves nettó árbevétele nem éri el a 100
millió EUR-nak megfelelő forintösszeget vagy a mérlegfőösszege a 86 millió EUR forintösszeget, és nem KKV-ként meghatározott
3 Garantált hitelösszeg = készfizető kezességgel fedezett hitel összege * készfizető kezesség mértéke / 100
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IV.

Bank által vállalt garanciák
Garancia Programok

Egyedi
hitelfedezeti
garanciák

Egyedi
kereskedelmi
garanciák

Kereskedelmi
garanciakeretek

1.

Egyszeri díj

A
Garanciaprogramokban
rögzített, a partner
hitel-intézetekkel
megkötött
megállapodás szerint

-

0,2%, de min.
50.000 HUF

0,2%, de min.
50 000 HUF

2.

Garanciavállalási díj
Az egyszeri díjon felül
fizetendő

A
Garanciaprogramokban
rögzített, a partner
hitel-intézetekkel
megkötött
megállapodás szerint

egyedi
megállapodás
szerint
(az Ügyfél és az ügylet
kockázatától függően)

egyedi megállapodás
szerint
(az Ügyfél és az ügylet
kockázatától függően)

egyedi
megállapodás
szerint
(az Ügyfél és az ügylet
kockázatától függően)

3.

Módosítási díj
min. 10 000 HUF, 30
EUR/33 USD, de
max.
420 EUR/460 USD
150.000 HUF

min. 10 000 HUF, 30
EUR/33 USD, de
max.
420 EUR/460 USD
150.000 HUF

0,1%,, de
max.
420 EUR/460 USD
150.000 HUF

A
Garanciaprogramokban
rögzített, a partner
hitelintézetekkel
megkötött
megállapodás szerint

-

-

az ügylettől
függően egyedi
megállapodás
szerint, de min.
10 000 HUF, de
max. 150 000 HUF

-

-

-

az ügylettől
függően egyedi
megállapodás
szerint, de
legfeljebb 500
EUR/550
USD/
180 000 HUF/év

(a) Módosítási díj
(szerződésmódosítási
díj)
(b) Módosítási díj
(megbízásonként)
A Bank által
kibocsátott garanciák
lejáratának
hosszabbítása és/vagy
összegének emelése
esetén a Bank
további garanciavállalási
díjat számít fel a
hosszabbítás idejére
és/vagy az emelés
összegére vonatkozóan
5.

Monitoring díj

-
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V. Kapott garanciák
1.

Avizálási jutalék
Akkor is alkalmazandó, ha a Bank levelezője
megbízásából, vagy a kedvezményezett kérésére másik bank
útján végzi az avizálást; Összeg emelése esetén is
alkalmazandó.

2.

Módosítási díj (megbízásonként)

3.

Lehívási díj

0,15%, de min. 10.000 HUF és max. 100.000 HUF

10.000 HUF
0,15%, de min. 10.000 HUF

VI. Bankgarancia felülgarantálása
1.

Felülgarantálási díj
Az avizálási jutalékon felül alkalmazandó, ha az avizálás
a Bank önálló kötelezettségvállalásával történik.

A Bank által megállapított éves díj a külföldi bank
kockázati besorolása alapján egyedileg meghatározott díj
(a Bank vonatkozó szabályzata szerint), de min. 100.000
HUF,
A kockázati díj előre fizetendő, a garancia összegére
vetítve.
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VII. Hitelek

1.) Közvetlen finanszírozás
1.1.) Exportélénkítő forgóeszközhitel
fix kamatozású
(EU referencia kamat alapú)

Egyszeri
díj

Rendelkezésre
tartási jutalék

Monitoring díj

Szerződésmódosítási díj

_

0,2% p.a.

_

0,1%,
max.
420 EUR/
150.000 HUF4

_

0,2% p.a.

-

0,1%,
max.
420 EUR/
150.000 HUF3

12 hónapot
nem
meghaladó
futamidejű:
0,2%,

0,2% p.a.

12 hónapot meghaladó futamidő
esetén:

0,1%,
max.
420 EUR/
150.000 HUF

1.2.) Exportélénkítő beruházási hitel
fix kamatozású
(EU referencia kamat alapú)
1.3.) Belföldi forgóeszközhitel
fix kamatozású
(EU referencia kamat alapú)

250 EUR/év, amennyiben
összeg<1 M EUR
420 EUR/év, amennyiben
összeg>=1 M EUR

12 hónapot
meghaladó
futamidejű:
0,5%

változó kamatozású
(EURIBOR/BUBOR/USD LIBOR
alapú)

12 hónapot
nem
meghaladó
futamidejű:
0,2%

90.000 HUF/év, amennyiben
összeg<300 M HUF
150 ezer HUF/év, amennyiben
összeg>=300 M HUF

0,5% p.a.

420 EUR/év
150 ezer HUF/év
460 USD /év

12 hónapot
meghaladó
futamidejű:
0,5%

1.4.) Belföldi beruházási hitel
fix kamatozású
(EU referencia kamat alapú)

változó kamatozású
(EURIBOR/BUBOR/USD LIBOR
alapú)

0,5%

0,5%

12 hónapot meghaladó futamidő
esetén:

0,2% p.a.

0,5% p.a.

250 EUR/év, amennyiben
összeg<1 M EUR
420 EUR/év, amennyiben
összeg>=1 M EUR
90.000 HUF/év, amennyiben
összeg<300 M HUF
150 ezer HUF/év, amennyiben
összeg>=300 M HUF
420 EUR/év
150 ezer HUF/év
460 USD /év

0,1%,
max.
420 EUR/
150.000 HUF/
460 USD

0,1%,
max.
420 EUR/
150.000 HUF

0,1%,
max.
420 EUR/
150.000 HUF/
460/USD

A futamidő alatt kizárólag az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítással (ideértve a fedezetmódosítást, de ide nem értve az
előtörlesztést) kapcsolatban felmerülő díj számítható fel.
4
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1.5.) Belföldi befektetési hitel
fix kamatozású
(EU referencia kamat alapú)

változó kamatozású
(EURIBOR/BUBOR/USD LIBOR
alapú)

Egyszeri
díj

Rendelkezésre
tartási jutalék

0,5%

0,2% p.a.

250 EUR/év, amennyiben
összeg<1 M EUR
420 EUR/év, amennyiben
összeg>=1 M EUR
90.000 HUF/év, amennyiben
összeg<300 M HUF
150 ezer HUF/év, amennyiben
összeg>=300 M HUF
420 EUR/év,
150 ezer HUF/év,
460 USD /év

Szerződésmódosítási díj
0,1%,
max.
420 EUR/
150.000 HUF

0,5%

0,2% p.a.

1.6.) Kárenyhítő belföldi forgóeszközhitel
fix kamatozású
(EU referencia kamat alapú5)

-

0,2% p.a.

12 hónapot meghaladó futamidő
esetén:
250 EUR/év amennyiben az
összeg>= 1M EUR
90.000 HUF/év, amennyiben az
összeg>= 300 M HUF
275 USD/év. amennyiben az
összeg>= 1 M USD

0,1%,
max 420
EUR/150.000
HUF

1.7.) Kárenyhítő belföldi beruházási hitel
fix kamatozású
(EU referencia kamat alapú4)

0,2%

0,2% p.a.

12 hónapot meghaladó futamidő
esetén:
250 EUR/év amennyiben az
összeg>= 1M EUR
90.000 HUF/év, amennyiben az
összeg>= 300 M HUF
275 USD/év. amennyiben az
összeg>= 1 M USD

0,1%,
max
420 EUR/
150.000 HUF

1.8.) Fordulat KKV beruházási hitel
fix kamatozású
(EU referencia ráta alapú

0,2%

0,2%

12 hónapot meghaladó futamidő
esetén:
250 EUR/év amennyiben az
összeg>= 1M EUR
90.000 HUF/év, amennyiben az
összeg>= 300 M HUF

0,1%,
max
420 EUR/
150.000 HUF

0,5% p.a.

egyedi megállapodás alapján

max.0,5%

Az ügylet teljes ára
(kamat és díjak
összesen) nem
haladhatja meg az
évi 2,5%-ot

90.000 HUF/év, amennyiben
összeg<300 M HUF
150 ezer HUF/év, amennyiben
összeg>=300 M HUF

1.9.) Befektetési hitel (külföldi befektetésekre)
változó kamatozású
0,75%
(EURIBOR/USD LIBOR alapú)
1.10.) NHP Fix (belföldi beruházási) hitel
0,5%
Az ügylet
teljes ára
(kamat és
díjak
összesen)
nem
haladhatja
meg az évi
2,5%-ot

5

Monitoring díj

USD finanszírozás esetén a 12 havi USD LIBOR használandó referencia-kamatlábként
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0,1%,
max.
420 EUR/
150.000 HUF

0,1%-a,
max 150.000
HUF
Ügyfél által
kezdeményezett
szerződésmódosítás
esetén az évi 2,5%ban maximalizált
ügyleti áron felül
felszámítható
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Egyszeri
díj
1.11.) Vevőhitel
1.11.1.) Klasszikus vevőhitel
2 éven belüli változó kamatozású
0,25%
(EURIBOR/USD LIBOR/BUBOR alapú)
2 éven túli fix kamatozású
0,5%
(CIRR alapú)
2 éven túli változó kamatozású
0,5%
(EURIBOR/USD LIBOR/BUBOR alapú)
1.11.2.) Projekt kockázatú vevőhitel
2 éven túli fix kamatozású
0,75%
(CIRR alapú)
2 éven túli változó kamatozású
0,75%
(EURIBOR/USD LIBOR alapú)
1.12.) Forfetírozás, rövid lejáratú követelésvásárlás
(EURIBOR/USD LIBOR alapú
0,1%
diszkont kamat)
1.13.) Szállítói hitel leszámítolás
2 éven belüli
0,25%
(EURIBOR/USD LIBOR alapú
diszkont kamat)
2 éven túli
0,5%
(CIRR alapú diszkont kamat)
2 éven túli változó kamatozású
0,5%
(EURIBOR/USD LIBOR alapú
diszkont kamat)

Rendelkezésre
tartási jutalék

Monitoring díj

Szerződésmódosítási díj

0,25% p.a.

-

max. 0,5%

0,5% p.a.

-

max. 0,5%

0,5% p.a.

-

max. 0,5%

0,75% p.a.

egyedi megállapodás
alapján
egyedi megállapodás
alapján

max. 1%

0,5% p.a.

-

-

0,25% p.a.

-

-

0,5% p.a.

-

max. 0,25%

0,5% p.a.

-

max. 0,25%

0,75% p.a.
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2.) Refinanszírozás (pénzügyi intézmények számára felszámított díjak)*
Rendelkezésre
Egyszeri díj
tartási jutalék
2.1.) Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott exportélénkítő forgóeszközhitel refinanszírozása
fix kamatozású
0,2% p.a.6
(EU referencia kamat alapú)
2.2.) Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott exportélénkítő beruházási hitel refinanszírozása
fix kamatozású
0,2% p.a.
-(EU referencia kamat alapú)
2.3.) Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott exportélénkítő lízing szolgáltatás refinanszírozásához
fix kamatozású
(EU referencia kamat alapú)
2.4.) Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott belföldi forgóeszközhitel refinanszírozása
fix kamatozású
100 EUR
(EU referencia kamat alapú)
100 HUF
minden megkezdett millió
0,2% p.a. 7
EUR/HUF-ra,
a szerződött
hitelösszeg után
2.5.) Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott belföldi beruházási hitel refinanszírozása
fix kamatozású
0,2% p.a.
100 EUR
(EU referencia kamat alapú)
100 HUF
minden megkezdett millió
EUR/HUF-ra,
a szerződött
hitelösszeg után
2.6.) Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott belföldi lízing refinanszírozása
fix kamatozású
100 EUR
(EU referencia kamat alapú)
100 HUF
minden megkezdett millió
EUR/HUF-ra,
a szerződött
hitelösszeg után
2.7.) Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott kárenyhítő belföldi forgóeszközhitel
fix kamatozású
0,2% p.a.10
(EU referencia kamat alapú)
2.8.) Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott kárenyhítő belföldi beruházási hitel
fix kamatozású
0,2% p.a.
(EU referencia kamat alapú)
2.9.) Hazai pénzügyi intézmény részérenyújtot Fordulat KKV beruházási hitel egyedi refinanszírozása
fix kamatozású
0,2% p.a.
-

Szerződésmódosítási díj
-

-

0,1%, de max.
150.000 HUF/
420
EUR8
0,1%, de max.
150.000 HUF/
420 9 EUR

-

-

Az Eximbank csak egyedi refinanszírozó hitelkeret szerződés, valamint keretfinanszírozásnál a rulírozó hitelkeret szerződés esetén
számítja fel.
7 Az Eximbank csak egyedi refinanszírozó hitelkeret szerződés, valamint keretfinanszírozásnál a rulírozó hitelkeret szerződés esetén
számítja fel.
8
Az Eximbank csak egyedi refinanszírozó hitelkeret szerződés esetén számítja fel. Abban az esetben kerül felszámításra, ha a pénzügyi
intézmény a kapcsolódó származékos kölcsönszerződés módosításakor a szerződésmódosítási díjat számít fel az ügyfél felé.
9 Abban az esetben kerül felszámításra, ha a pénzügyi intézmény a kapcsolódó származékos kölcsönszerződés módosításakor a
szerződésmódosítási díjat számít fel az ügyfél felé.
10 Az Eximbank csak egyedi refinanszírozó hitelkeret szerződés, valamint keretfinanszírozásnál a rulírozó hitelkeret szerződés esetén
számítja fel.
6
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(EU referencia kamat alapú)
2.10. Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott Kárenyhítő lízing refinanszírozása
fix kamatozású
0,2% p.a.11
(EU referencia kamat alapú)
2.11. Hazai pénzügyi intézmény részére nyújtott Fordulat KKV lízing refinanszírozása
fix kamatozású
0,2% p.a.12
(EU referencia kamat alapú)

11
12

Alhitelkeret esetén a rendelkezésre álló, de még fel nem használt Alhitelkeret után fizetendő díj
Alhitelkeret esetén a rendelkezésre álló, de még fel nem használt Alhitelkeret után fizetendő díj
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Rendelkezésre
SzerződésEgyszeri díj
tartási jutalék
módosítási díj
2.12.) Hazai pénzügyi intézmény részére utófinanszírozáshoz
Rendelkezésre
SzerződésEgyszeri díj
tartási jutalék
módosítási díj
2 éven túli fix kamatozású
0,5% p.a.
0,5%
max. 0,5%(CIRR alapú)
2.13.) Bankközi vevőhitel és vevőhitelkeret
Rendelkezésre
SzerződésEgyszeri díj
tartási jutalék
módosítási díj
2 éven belüli változó kamatozású
0,25% p.a.
0,25%
max. 0,5%
(EURIBOR/USD LIBOR alapú)
2 éven túli fix kamatozású
0,5% p.a.
0,5%
max. 0,5%
(CIRR alapú)
2 éven túli változó kamatozású
0,5% p.a.
0,5%
max. 0,5%
(EURIBOR/USD LIBOR alapú)
2.14.) Hazai pénzügyi vállalkozás részére nyújtott Exim Kishitel belföldi forgóeszközhitel refinanszírozása
fix kamatozású
0,2% p.a.
(EU referencia kamat alapú)
2.15.) Hazai pénzügyi vállalkozás részére nyújtott Exim Kishitel belföldi beruházási hitel refinanszírozása
fix kamatozású
0,2% p.a.
(EU referencia kamat alapú)
* Egyedi ügyletekre vonatkozóan a pénzügyi intézményekkel kötött szerződések eltérő díjakat tartalmazhatnak egyedi megállapodás
alapján.

Kamat/diszkontkamatra és díjakra vonatkozó szabályok
1. Kamat/diszkontkamat:
i.

Kamatbázis:
• változó kamatozású hitel esetén BUBOR, EURIBOR vagy USD LIBOR;
• fix kamatozású hitel esetén:
- CIRR13 (a hitelszerződés megkötésekor rögzítve)
- EU referencia alapkamat14 (az Eximbank hiteldöntésének időpontjában rögzítve),
- Kárenyhítő program hiteltermékei esetében 2020. január 1- én érvényes EU
referencia alapkamat14.

ii.

Kamatfelár: az Ügyfél, az ügylet, a költségek, az ország-, illetve a bankkockázat alapján
egyedileg kerül meghatározásra.

A CIRR az OECD referencia kamatlába (Commercial Interest Reference Rate), melynek értékét az OECD Titkársága teszi közzé.
Az Európai Bizottság által közzétett, a referencia kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 2008/C
sz. bizottsági közleményben meghatározott módszertan alapján megállapítva. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2008.01.19-én C14. 6-9.oldal
13
14
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2. Díjak, jutalékok vetítési alapja
i.
ii.
iii.
iv.

Egyszeri díj: A teljes szerződött hitel / hitelkeret / követelésvásárlás/ garanciavállalás
(egyedi garancia) /garanciakeret összege
Rendelkezésre tartási jutalék: A rendelkezésre álló, de le nem hívott hitelkeret vagy
követelésvásárlási keret összege
Monitoring díj: termékprogram alapján meghatározott
Szerződésmódosítási díj : A teljes szerződött hitel/hitelkeret/garanciakeret

3. Speciális szabályok
i.
ii.

Közvetlen finanszírozás (érintett hiteltermékek: 1.1. – 1.5; 1.9., 1.10.): a moratóriummal
érintett ügyleteknél, amelynek már 2020. március 18-án fennálló hitelállománya volt, az
Eximbank 2022. június 30-ig nem számít fel szerződésmódosítási díjat.
Refinanszírozás (érintett hiteltermékek 2.1 – 2.8.): az Eximbank 2021. december 31-ig
nem számít fel szerződésmódosítási díjat.

Késedelmi kamat mértéke
1. Hitelek esetében: a lejárt tőke- és kamattartozás és a meg nem fizetett rendelkezésre tartási
jutalék után az ügyleti kamaton felül további évi 6%
2. Garancia/kezesség esetében15:
a. Garancia/kezességvállalási szerződésből eredő díj tartozás esetén a lejárt tartozás
devizanemének
megfelelően
3
havi
irányadó
referencia
kamatláb
(BUBOR/LIBOR/EURIBOR) + évi 6,0 %.
b. Garancia beváltásból16 eredő tartozás esetén: a lejárt tartozás devizanemének megfelelő 3
havi irányadó referencia kamatláb (BUBOR/LIBOR/EURIBOR) + az alapszerződésben
rögzített garanciadíj % + évi 6,0 %.
Mindkét esetben, ha a referenciakamat negatív, azt az Eximbank nulla értéken veszi figyelembe.
3. Követelés leszámítolás esetében: az exportőr lejárt tartozás után évi 6%
VIII.

Garancia/kezesség tekintetében a kondíciós listában meghatározott feltételek a kondíciós lista hatályba lépésének napjától
megkötött garancia/kezességi szerződésekre vonatkoznak
16 Kezesség beváltása esetén a Kötelezettel szemben a hitelszerződésben meghatározott késedelmi kamat számítható fel
15
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Betétek17
A Banknál elhelyezhető betét legkisebb összege 25 (huszonöt) millió forint, egyéb deviza esetén pedig a
betétlekötés napján érvényes MNB árfolyam alapján számított, ezen összegnek megfelelő devizaösszeg.
Az Ügyfél forintban (HUF), euróban (EUR), amerikai dollárban (USD) köthet le betétet.
A választható lekötési periódusokat, illetve a Betétszámla kondícióit (ideértve többek között a fizetett betéti
kamatlábat, valamint a betét felmondása esetén fizetett kamatlábat), díjait és jutalékait a Bank ügyletenként
egyedileg állapítja meg.
VIII. Egyéb díjtételek
1.
2.
3.
4.

Külön bankári levelezés
SWIFT költség
Fax költség
Szövegtervezetek készítésének díja

HUF 5.000/tétel
HUF 1.000/üzenet
HUF 500/üzenet
HUF 10.000/db

Általános feltételek
1.

Jelen Kondíciós Lista magyar és angol nyelven készült, jogvita vagy eltérő értelmezés esetén a magyar
nyelvű változat az irányadó.

2.

A Bank a Kondíciós Listát – amely nyilvános és bárki számára megismerhető – a Bank székhelyén
kifüggeszti, a Bank honlapján (www.exim.hu) elhelyezi, illetve kérésre az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.
A Bank székhelyén kifüggesztett kinyomtatott és a honlapon lévő változat eltérése esetén a kinyomtatott
változat az irányadó.

3.

A felsorolt kondíciókon kívül felszámítjuk a külföldi bank által bekért, levont vagy visszautasított jutalékot,
valamint a felmerült saját költségeinket.

4.

A Kondíciós Listában fel nem tüntetett, vagy a szokásostól eltérő eljárást igénylő, vagy eltérő kockázatot
jelentő szolgáltatások esetében külön megállapodás szerinti jutalékot számítunk fel.
A Kondíciós Listában felsorolt díjakat a Bank az adott ügylet devizanemében számítja fel és számlázza az
Ügyfél részére. Amennyiben a díjak számlázása egyedi megállapodás alapján ettől eltérő devizanemben
történik, az átszámítást a Bank a számlázás napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett
árfolyamon végzi.

5.

Jelen Kondíciós Lista alapján felszámított díjak a teljesítéssel egyidejűleg kerülnek kiszámlázásra. A számla
keltétől számított 8 naptári napon belül köteles az Ügyfél a kiszámlázott díjat a Bank részére megfizetni.
Hitelügylet és követelés-leszámítolási ügylet esetén – ellenkező megállapodás hiányában – az esedékes díjak
a folyósítás összegéből levonásra kerülnek.

6.

A Bank fenntartja magának a jogot, hogy csak üzletpolitikájának megfelelő megbízásokat teljesítsen.

„Az Eximbank a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján korlátozott körben, bankközi piacon kizárólag bel- és külföldi, a befektetési
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvény 48. § (1) bekezdése szerinti szakmai ügyféltől és a MEHIB Zrt.-től jogosult betétet gyűjteni.”
17
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7. A Bank az okmányos meghitelezések (akkreditívek) ügyintézését a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara „Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok és szokványok” (angolul: Uniform
Customs and Practice for Documentary Credits, UCP) 600. számú kiadványa szerint vállalja abban az
esetben is, ha erre a Megbízó a megbízásban nem tér ki. Garanciák esetén az alkalmazandó jog, illetve a
nemzetközi szokvány meghatározása egyedi elbírálás szerint a megbízási szerződésben kerül rögzítésre.
8. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy jelen Kondíciós Listában szereplő kamatokat, díjtételeket
üzletpolitikájának megfelelően megváltoztathassa a Bank általános szerződési feltételeiben meghatározott
feltételek mellett.

13/13

