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Lépték GO szolgáltatáscsomag kedvezményes kondíciós lista új ügyfeleknek 
 
 

Akció időtartama: 2022.09.01-től – 2022.11.30-ig 
 

 
 

 
Az akció időtartama alatt azon új* ügyfelek számára, akik a Lépték GO szolgáltatáscsomagot igénylik, a csomag akciósan vehető igénybe, azaz a számlanyitástól számítva 12 
hónapig a Lépték Go szolgáltatáscsomag csomagdíja utólag jóváírásra kerül az ügyfél számláján minden hónap vonatkozásában. Az adott hónapban beterhelt havidíj legkésőbb 
a következő hónap  10.-éig kerül jóváírásra  a számlán. A szolgáltatáscsomaghoz tartozó részletes feltételeket, díjtételeket a szolgáltatáscsomagokat tartalmazó „V2/A 
Kisvállalati számlavezetés” hirdetmény tartalmazza. 
 
Igénylési feltétel: 

- új ügyfél igényelheti,  *új ügyfél a számlanyitási kérelem benyújtásának hónapját megelőző 6 (hat) naptári hónapban az MBH tagbankjainál1 nem rendelkezett 
bankszámlával.  
 

Csomagdíj                  
 
A Szolgáltatáscsomag havi díja a havi terheléses számlaforgalom nagysága alapján, sávozva kerül megállapításra. 

 

Számlaforgalom Lépték GO Szolgáltatáscsomag2 Lépték MARATON Szolgáltatáscsomag3 Lépték ALAP Szolgáltatáscsomag 

400 000 Ft alatt 774 Ft 1 238 Ft 1 547 Ft 

400 000 – 849 999 Ft 1 619 Ft 2 590 Ft 3 237 Ft  

850 000 – 2 499 999 Ft 3 244 Ft 5 190 Ft 6 487 Ft 

2 500 000 – 8 499 999 Ft 7 794 Ft 12 470 Ft 15 587 Ft 

8 500 000 – 16 499 999 Ft 16 244 Ft 25 990 Ft 32 487 Ft 

16 500 000 – 33 499 999 Ft 31 194 Ft 49 910 Ft 62 387 Ft 

33 500 000 – 49 999 999 Ft 49 394 Ft 79 030 Ft 98 787 Ft 

 
A csomagdíjat a Bank minden megszolgált hónapot követő hónap 10-ig terheli az elsőnek nyitott forint pénzforgalmi bankszámlán. 
Amennyiben a havi számlaforgalom meghaladja az 50 000 000 Ft-ot, az 50 000 000 Ft feletti forgalomra, megkezdett millió forintonként 800 Ft kerül felszámításra. 

 
1 Korábbi Budapest Bank Zrt, illetve jelenlegi Takarékbank Zrt. és MKB Bank Nyrt. 
2 AKCIÓ: Lépték ALAP szolgáltatáscsomagból számítva 50% kedvezménnyel igényelhető. Az akció visszavonásig érvényes. 
3 AKCIÓ: Lépték ALAP szolgáltatáscsomagból számítva 20% kedvezménnyel igényelhető. Az akció visszavonásig érvényes. 
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A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a " Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére - Általános és speciális 
rendelkezések (V7)" fejezet tartalmazza!  
 
A Bank a jelen Kondíciós Listájában feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, a publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékével módosíthatja, 
mely módosítás mértékétől az ügyfél számára a Bank kedvezőbb irányba eltérhet. Az inflációs módosítás szempontjából az egyes díjtételek, a díjtételek %-os, minimum és maximum értékei 
külön tételnek minősülnek. Az egyes díjtételek inflációs módosítása során a Bank a módosuló díjakat a kerekítés általánosan elfogadott szabályai szerint, illetve %-os érték esetén 4 tizedes 
jegyig állapítja meg. A Bank az Üzletszabályzata alapján jogosult arra, hogy ha egy évben az automatikus díj- és költségváltozást nem érvényesíti az Ügyfél felé, akkor ezt a lehetőséget egy 
ezt követő évben (kumuláltan) alkalmazza a fennálló jogviszonyokban.  


