
Tandíj, diákhitel, albérlet vagy kollégium, étkezés és utazás – minden egyetemista és főiskolás számára 
ismerős tételek. Ha te sem a befőttes üvegben gyűjtögeted a pénzt mindezekre, akkor biztos számodra 
is fontos, hogy egy olyan bankszámlán tedd, amelynek alacsonyak a díjai, hiszen így több pénzed marad 
a hónap végére. Ezért ajánljuk figyelmedbe új, Hello BB számlacsomagunkat, melynek kondíciói a 
következők: 

Hello BB számlacsomag1

Feltétel: Tanulói jogviszony igazolása és legfeljebb 25 éves életkor1

Közüzemi (csoportos) beszedési megbízás Díjmentes
Bankkártyás vásárlás Díjmentes
Havidíj a feltételek teljesítése esetén2 Díjmentes 
Havidíj egyéb esetben2 316 / 202 / 114 Ft

MasterCard Dombornyomott bankkártya éves díja Első évben díjmentes, 
második évtől 2 878 Ft évente

Mobilbank Plusz (SMS) szolgáltatás Díjmentes (6 hónapig) ezt követően 533 Ft
Állandó forint átutalási megbízás elektronikus úton 56 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Eseti forint átutalás elektronikus úton 114 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
Érvényességi idő és lejáratot követő kondíciók 2 év után Bázis számlacsomag

Ha már nálunk bankolsz, hívd át az egyik diák barátodat, ismerősödet a Budapest Bankba! Mi 10 000 Ft-ot adunk neked 
minden sikeres ajánlás után3, az ajánlottad pedig szintén a rendkívül kedvező díjakkal rendelkező Hello BB 
számlacsomagot veheti igénybe. Ráadásul a meghívás folyamata is egyszerűbb, mint valaha.

MÁR ONLINE IS ELINDÍTHATOD AZ AJÁNLÁST!
Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §. szerinti ajánlattételnek.
1 Hello  BB számlacsomag  EBKM: 0,00%.  Hello  BB  számlacsomag  számlanyitás  feltétele  tanulói jogviszony megléte
legfeljebb 25 éves korig. A számlanyitás 14-18 éves kor között a törvényes képviselő jóváhagyásával vagy 18 éves kor fölött lehetséges. A 
számlacsomagra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó díjakról és egyéb költségekről részletes tájékoztatást a mindenkori 
Lakossági számlavezetés hirdetmény és a „LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA 
NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE” nevű dokumentum; továbbá az 
Üzletszabályzat tartalmazza, és a jelen tájékoztatóban nem szabályozott egyéb esetekben ezek rendelkezései az irányadóak.
2 A Hello BB számlacsomag havidíja 0 Ft elektronikus kivonat és havi min. 10 000 Ft bankkártyás vásárlás esetén. Ennek hiányában: 
papír alapú kivonattal és min. 10 000 Ft bankkártyás vásárlással: 114 Ft; elektronikus kivonattal, min. 10 000 Ft bankkártyás vásárlás 
hiányában: 202 Ft; papír alapú kivonattal, min. 10 000 Ft bankkártyás vásárlás hiányában: 316 Ft.
3 A sikeres ajánlás feltétele, hogy az ajánlott Hello BB számlacsomagot nyisson, és a számlán a számlanyitástól kezdődő 2 hónapon belül min. 30 000 Ft 
jóváírásra kerüljön.
Az ajánlóprogram részletes leírása és feltételei a program lebonyolítása, illetve az abban való részvétel az „Budapest Bank Ajánlóprog-
ram” hirdetmény szerint történik.
Promóciónk 2021. február 1. és. 2022. január 31. között ajánlásra nyitott termékekre vonatkozik.
Egy ügyfél az ajánlóprogramban maximálisan 10 kedvezményre jogosult, mely a tárgyévben és az azt megelőző 2 évben adott ajánlások 
alapján összesítve értendő.
A kedvezmény juttatója a Budapest Bank Zrt., amely kedvezmény után a mindenkor hatályos adótörvények alapján – szükség esetén – 
eleget tesz az adófizetési kötelezettségének.
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