
H-275/2023  Közzétételt követően publikus        2/1 

Budapest Pénzügyi Asszisztens szolgáltatás díjai 

HIRDETMÉNY 
Hatályos: 2023. május 1-től 

A Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) a Budapest Pénzügyi Asszisztens (továbbiakban: BUPA) szolgáltatásaiért felszámított díjainak és költségeinek 
mértékét, ezek érvényességének és elszámolásának módját jelen Hirdetményben határozza meg. 

Budapest Pénzügyi Asszisztens szolgáltatás díjai zero 
hamarosan elérhető1 

bupa bupay2, 3 

 

havi díj 0 Ft 
1 000 Ft + Áfa 

promóció: 0 Ft visszavonásig, de legalább 
2023.06.30-ig. 

0 Ft 

számla, díjbekérő 
kiállítás 

papír számla kiállítás díja havonta 
0 Ft, 

korlátlan 
mennyiségben 

0 Ft, 
korlátlan mennyiségben 

0 Ft, 
korlátlan mennyiségben 

csomagban foglalt e-számla havonta 5 db 250 db 
0 Ft, 

korlátlan mennyiségben csomagban foglalt felett kiállított e-számla díja 
bupa csomag díjai 

kerülnek felszámításra5 

10 Ft + Áfa számlánként 
promóció: 0 Ft visszavonásig, de legalább 

2023.06.30-ig. 

tömeges számlázás (50 db / kiállítás) nem elérhető 
promóció: 0 Ft visszavonásig, de legalább 

2023.06.30-ig.  

NAV online adatszolgáltatás, jogszabálykövetés    

számlabefogadás 
számla befogadási fiók és e-mail cím    

bejövő számlák rögzítése    

partnerek és termékek kezelése    

pénzügyi áttekintő, számlázási teendők elérése    

könyvelői hozzáférés, munkatársak meghívása    

BUPA mobilalkalmazás        
    

Multibank modul 
 
 

bankkapcsolat technikai létesítésének a joga 
a támogatott bankok listájában szereplő 

bankokkal  

visszavonásig, de 
legalább 2023.06.30-ig 
érhető el, a kipróbálási 

időszak alatt 
díjmentesen  

visszavonásig, de legalább 2023.06.30-ig 
érhető el, a kipróbálási időszak alatt 

díjmentesen  

visszavonásig, de 
legalább 2023.06.30-ig 
érhető el, a kipróbálási 

időszak alatt 
díjmentesen  

Számlainformációs 
szolgáltatás4 

havi díj: 

- - 

0 Ft 

bankszámla egyenleg lekérdezése  0 Ft / lekérdezés 

bankszámlatörténet lekérdezése: 0 Ft / lekérdezés 

bankszámlakivonat lekérdezése: 0 Ft / lekérdezés 
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Fizetés-
kezdeményezési 
szolgáltatás4 

havi díj: 

- - 

0 Ft 

Bejövő számlák, egyéb kiadások kifizetése 
(Elektronikus Fizetési Megbízás beküldés): 

0% + 0 Ft / megbízás 

Elektronikus Fizetési Megbízás visszavonása: 0 Ft / megbízás 

 
 
 

1. A zero csomag jelenleg nem igényelhető, fejlesztés alatt, a közölt díjak tájékoztató jellegűek. A csomagok értékesítésének megkezdését a Szolgáltató jelen hirdetmény 
hatályosításával teszi közzé. Az értékesítés megkezdéséig a Szolgáltató fenntartja a jogot a csomagban foglalt díjak, feltételek, elérhető szolgáltatások körének módosítására. 
 

2. A bupay csomag kizárólag aktív MBH Internetbank (korábban BB) bankkapcsolattal vehető igénybe, a Szolgáltató automatikusan a bupay csomag díjait számítja fel, amennyiben az 
Ügyfél adott hónap utolsó napján aktív MBH Bank pénzforgalmi számla és aktív MBH Internetbank (korábban BB) kapcsolattal rendelkezik. Amennyiben a bankkapcsolat a szolgáltatás 
igénybevétele során bármely hónap utolsó napján inaktív, akkor az adott hónapra a bupa csomag aktuláis díjai kerülnek felszámításra.  
Promóció: a Szolgáltató felhívására és Ügyfél pozitív visszajelzése alapján a bupa és a bupay csomaghoz kapcsolódóan Ügyfelek a kipróbálási időszak alatt a „Támogatott Bankok 
hirdetményben” megjelölt bankkal vagy bankokkal jogosultak technikai bankkapcsolatot létesíteni, amelyen keresztül a Támogatott bankok szolgáltatásai elérhetővé válnak 
(számlainformációs szolgáltatás, fizetés kezdeményezési szolgáltatás). A promóció díjmentes és visszavonásig, de legalább 2023.06.30-ig érvényes. 
 

3. Az MBH Bank Nyrt-nél vezetett fizetési számlákra (amennyiben azt 2022. április 1. előtt Budapest Banknál nyitották) vonatkozó pénzforgalmi szolgáltatásokat a Szolgáltató – 
tekintettel a Szolgáltató és az MBH Bank, mint azonos cégcsoport tagjai között biztosított kedvezményre – az egyéb bankoknál vezetett fizetési számlákkal igénybe vett pénzforgalomi 
szolgáltatásokhoz (amint azok elérhetővé válnak) képest kedvezményesen nyújtja. 

 
4. A Számlainformációs és Fizetés-kezdeményezési szolgáltatások az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési számlával (amennyiben azt 2022. április 1. előtt Budapest Banknál nyitották) 

érhetőek el, illetve a promóció idején a Multibank modul egyeztetett igénybevételével. Amennyiben szolgáltatás további Támogatott Bankok által vezetett fizetési számlával is 
elérhetővé válik, akkor az a további Támogatott Bankok vonatkozásában külön meghirdetett díjazással kerül bevezetésre.  

 
5. A zero csomagban foglalt e-számlák és díjbekérők havi darabszámát meghaladó mennyiségű számla- és díjbekérő kiállítása esetén az adott hónapban automatikusan a bupa csomag 

szerinti havi díj és e-számla kiállításra vonatkozó díjak kerülnek felszámításra. 
 
 
 
Egyéb feltételek valamennyi szolgáltatás esetében: 

1. Az előfizetés megszüntetése esetén a havi díjat a Szolgáltató minden esetben időarányosan, napi díjszámítás alapul vételével számítja fel.  

2. A Szolgáltató jogosult külön értesítés nélkül az Ügyfél előfizetését automatikusan zero csomagra módosítani, amennyiben a havi díj, vagy bármely jelen Hirdetményben 

meghatározott más díj az esedékességét követő 30 napon belül nem kerül kiegyenlítésre a Szolgáltató felé. 

3. A Szolgáltató a %-os díjtételt minden díjtétel esetében az Elektronikus Fizetési Megbízás összegének alapul vételével számítja fel 

 
 
Jelen Hirdetmény által nem tartalmazott szolgáltatásokra, illetve nem szabályozott kérdésekben a Budapest Pénzügyi Asszisztens szolgáltatásra vonatkozó szerződés részét 
képező hirdetmények és egyéb előírások, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 


