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I. Általános feltételek
I.1.
A jelen Kondíciós Listában szereplő kondíciók a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban „Bank”)
ügyfeleire érvényesek. Amennyiben az Ügyféllel kötött egyedi szerződés a jelen Kondíciós Listában foglalt feltételektől
eltérő feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó egyedi szerződés („Ügyfélszerződés”) rendelkezései
alkalmazandók. Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Bank üzleti tevékenységet folytat, az Általános
Szerződési Feltételek és a vonatkozó Üzletszabályzat tartalmazzák (ezek a Bank ügyfelei számára díjmentesen
hozzáférhetőek).
Az alábbiakban meghatározott feltételek az általános megbízásokra, tranzakciókra és banki műveletekre vonatkoznak. A
Bank fenntartja magának a jogot, hogy egyrészt külön díjat számoljon fel azon műveletek esetében, melyek az általánostól
eltérő, egyedi eljárást igényelnek; másrészt, hogy bizonyos Ügyfelek vagy tranzakciók esetében ideiglenesen, vagy akár
folyamatosan is az általános feltételekben foglaltaktól eltérjen.
I.2.
A Bank fenntartja a jogot Üzletszabályzatai (vagy azok bármelyike) egyoldalú módosítására, kiegészítésére vagy
hatályon kívül helyezésére az alábbi esetek bármelyikében:
(a) új termék vagy szolgáltatás bevezetése;
(b) a pénz- vagy tőkepiaci üzleti kondíciók megváltozása;
(c) valamely jogszabály vagy hatósági rendelkezés változása (ideértve a jogszabály vagy hatósági rendelkezés
értelmezésének vagy gyakorlati alkalmazásának változását is); és
(d) a Bank üzletpolitikájának vagy működésének változása.
I.3.
Az Üzletszabályzatoknak (vagy azok bármelyikének) – az Ügyfél számára kedvezőtlen – megváltoztatását a Bank
legalább két hónappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a Bank helyiségében kifüggesztett hirdetményben
közzéteszi.
I.4.
Amennyiben az Ügyfél a hirdetmény kifüggesztésétől a módosítás hatálybalépését megelőző 15. napig észrevételt
nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni, és annak rendelkezései az
Ügyfélre nézve kötelezőek.
I.5.
Ha az Ügyfél a Bankkal kötött bármely szerződés, üzletszabályzat, vagy a jelen ÁSZF rá nézve hátrányos
módosítását a hatálybalépést megelőző 15. napig nem fogadja el, mind az Ügyfél, mind pedig a Bank jogosult –
amennyiben a vonatkozó Üzletszabályzatok, illetve a szerződés eltérő határidőt nem állapítanak meg, illetve a felmondás
jogát nem zárják ki – 15 napos határidővel a szerződés, bankszámlaszerződés esetén azonnali hatályú felmondására.
I.6.
A fentiek alapján a Kondíciós Lista módosítása annak hatályba lépésétől kezdődően a Bank és az Ügyfél között
létrejövő összes ügyletre – ideértve a módosítás hatályba lépését megelőzően kötötteket is – irányadók.
I.7.
A Bank a számlavezetésért felszámított díjakkal – ha egyedi szerződés máshogy nem rendelkezik - havonta, a
hónap utolsó bankmunkanapján terheli meg az Ügyfél bankszámláját, mely díjak tartalmazzák az alszámlák számlavezetési
díját is.
A Bank a forint és deviza átutalásokért felszámított díjakkal a tranzakció végrehajtásával egyidejűleg terheli meg az Ügyfél
bankszámláját.
A Bank a devizaszámlákat érintő díjakkal a tranzakció értéknapján, a Bank által meghatározott eladási / vételi
devizaárfolyamon terheli meg az Ügyfél devizaszámláját.
A Bank lehetőséget biztosít számla újranyitásra, melynek feltétele hat havi számlavezetési díj, egy évre, óvadékként történő
zárolása, amellyel szemben a bank a számlavezetéshez kapcsolódó díjak meg nem fizetése esetén beszámítási joggal
élhet.
Az egyéb, esetenként felmerülő díjakat, jutalékokat, költségeket a Bank azok felmerülésekor terheli az Ügyfél
bankszámlájára; banki kötelezettségvállalás (pl. bankgarancia) esetén a kötelezettségvállalás teljes időszakára előre.
I.8.
A jelen Kondíciós Listában felsorolt jutaléktételeken felül az Ügyfelet terhelik a Bank készkiadásai, költségei, az
esetleges illetékek, valamint a megbízás végrehajtásában közreműködő partnerbankok által felszámított jutalékok és
költségek.

I.9.
A díjak, költségek számításánál amennyiben a százalékos mérték és /vagy devizaárfolyam alapul vételével
számított összeg nem egész deviza vagy forintösszeget jelent, úgy a Bank a kerekítés jogát fenntartja oly módon, hogy a
0,50-t meg nem haladó összeget lefelé, a 0,51 vagy annál nagyobb összeget felfelé kerekíti.
A fentiektől eltérően forintösszeg készpénz be-, kifizetésénél, valamint pénzváltásnál a Bank az adott forintösszeget a
legközelebbi 5 vagy 0 végződésű összegre kerekíti oly módon, hogy a 3, 4, 6, 7 végződésű forintösszeget a legközelebbi 5ös végződésű forintösszegre, az 1, 2, 8, 9 végződésű forintösszeget a legközelebbi 0 végződésű forintösszegre kerekíti.
I.10.
Az egyes ügyletekkel kapcsolatban fizetendő díjakat és költségeket – a fizetendő díj vagy költség devizanemétől
függően – a Bank az Ügyfél nála vezetett forint, illetve deviza bankszámlája megterhelésével szedi be. Ha az Ügyfél nem
rendelkezik a Banknál forint, vagy adott devizanemű bankszámlával, a Bank az esedékesség napján az Ügyfél bármely
más devizanemben vezetett bankszámláját terheli meg az esedékes díjnak és/vagy költségnek a számlavezetés
devizaneme és az esedékes díj vagy költség devizaneme közötti, a Banknál az esedékesség napján érvényes deviza
vételi/eladási árfolyamok alapulvételével számított ellenértékével. Amennyiben a Bank az Ügyfélnek több különböző
devizanemű bankszámlát vezet, úgy a Bank – az Ügyfél ellenkező értelmű utasítása hiányában – jogosult saját belátása
szerint kiválasztani a költségekkel és díjakkal megterhelendő bankszámlá(ka)t.
I.11.

A Bank az alábbi devizanemekben jegyez árfolyamot:
HUF

EUR

USD

CHF

GBP

A Bank hétfőtől péntekig, banki munkanapokon állapítja meg az általa jegyzett valuták, devizák árfolyamait. Ezekhez kétféle
árfolyamot határoz meg: Ügyfeleinek szóló devizaárfolyamokat és Ügyfeleinek szóló valutaárfolyamokat. A Bank hivatalos
deviza- és valutaárfolyam lapja tartalmazza a jegyzés dátumát, a hivatalosan jegyzett devizanemeket, a jegyzés
mennyiségi egységét, a jegyzett devizanem jelzett egységének magyar forintban kifejezett hivatalos értékét. A Bank
Ügyfelei számára jegyzett deviza-, illetve valutaárfolyamok vételi, eladási árfolyamot tartalmaznak. A Bank készpénzt érintő
tranzakciókban mindenkor valutaárfolyamot, míg devizaszámlák/bankszámlák közötti tranzakciók esetén devizaárfolyamot
alkalmaz. A Bank fenntartja a jogot arra, hogy a pénzpiacon bekövetkező nagyobb keresztárfolyam-mozgások
figyelembevételével naponta – akár többször is – az árfolyamokat megváltoztassa.
A Bank külföldi valutanemben végzett pénztári műveletek során érméket nem fogad el fizetésként. A Bank valutaváltást
nem végez.
I.12.

A Bank az alábbi devizanemekben nyit, illetve vezet bankszámlát ügyfelei részére:
HUF

EUR

USD

CHF

GBP

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a fenti devizanemeken kívül más devizanemekben is nyisson és vezessen
bankszámlát, illetve hogy a fenti devizák közül bármelyikre vonatkozó betételfogadást felfüggessze vagy törölje; ebben az
esetben a fenti táblázatot megfelelően módosítja.
I.13.
50.000 Euro-t vagy ennek megfelelő, más, a Bank által forgalmazott devizanemben meghatározott összeget
meghaladó konverzió esetén – egyedi döntés alapján – a Bank egyedi kondíciókat, illetve átváltási árfolyam jegyzés
lehetőségét biztosítja.
I.14.

A Banknál elhelyezhető legkisebb forint és devizabetét összege:
Lekötött betét:
Devizanem
HUF
USD
EUR

Összeg
100.000
75.000
50.000

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a fenti devizanemektől eltérő devizanemekben is elfogadjon betétet, illetve
hogy átmenetileg, vagy véglegesen felfüggessze, vagy megszüntesse betétek elfogadását a fenti devizanemekben, amely
esetben a fenti táblázatot módosítania kell.
I.15.

Betétlekötést a bank az alábbi periódusokra fogad el
1, 3, 6, 12 hónap

HUF/EUR/USD

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy megváltoztassa a betétlekötés periódusát a fenti devizanemekben; ebben az
esetben a Kondíciós listát a változtatásnak megfelelően módosítja.
I.16.
A Bank felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan esetben, amikor kifizetőként jár el, az adó- illetve
járulékköteles kifizetést a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű levonást követően teljesíti,
továbbá ha a kifizetés feltétele az ügyfél adóazonosító jelének ismerete, úgy az adóazonosító jel hitelt érdemlő igazolásáig
a kifizetést megtagadja.
I.17.
A Bank fenntartja a jogot, hogy szigorúan üzleti érdekei figyelembevételével a jelen Kondíciós Listában
meghatározott valamely díjtétel beszedésétől esetenként eltekintsen.
I.18.

A Bank az elhelyezett betétek után fizetendő kamatokat a mindenkor érvényes Hirdetményben tünteti fel.

II. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
A Bank a számlavezetési díjat csak egy pénzforgalmi bankszámla után számítja fel, a további alszámlák
vezetése/fenntartása ingyenes.

Számlavezetési kondíciók

Vállalkozások

Magánszemélyek

nincs

nincs

5.000 Ft

5.000 Ft

nincs

nincs

3.000 Ft /hó

1.500 Ft/hó

nincs

nincs

ingyenes / hó / egyszer

ingyenes / hó / egyszer

10.000 Ft/hó

10.000 Ft/hó

Minden további számlakivonat /db/ számla

2.000 Ft

1.000 Ft

NetBank használati díj (a számlavezetési díjon
felül)

500 Ft/hó

500 Ft/hó

Számlanyitási díj
Számla újranyitási díj *
Számlazárási díj
Számlavezetési díj
Számlafenntartási díj
Bankszámlakivonat díja
Napi bankszámlakivonat díj

* Bankszámla újranyitásának további feltételei: I.13. pontban.

III.
III.1.

Fizetés forgalom
Átutalások

Átutalások (papír alapon benyújtva)
Tranzakció

Vállalkozások

Magánszemélyek

0,1% min. 300 Ft, max. 50.000 Ft/tétel

0,1 % min. 300 Ft, max. 5 000
Ft/tétel

0,5% min. 20.000 Ft,
max. 200.000 Ft/tétel

0,25 % min. 5.000 Ft max.
15.000 Ft/tétel

Bankon belüli forintátutalás

jutalékmentes

jutalékmentes

Saját számlák közötti forint átvezetés

jutalékmentes

jutalékmentes

Papíron beadott utalások, napközbeni
átutalási körbe vonásának díja

2.000 Ft

2.000 Ft

0,10 % min. 40 EUR max. 200 EUR +
külföldi bankköltség/tétel

0,10 % min 40 EUR max. 100
EUR + külföldi
bankköltség/tétel

Bankon belüli deviza átutalás

jutalékmentes

jutalékmentes

Saját számlák közötti deviza átvezetés

jutalékmentes

jutalékmentes

bankközi devizaátutalás díja külföldre +
75 EUR/tétel

bankközi devizaátutalás díja
külföldre + 75 EUR/tétel

Bankközi forintátutalás GIRO-n keresztül
Bankközi forintátutalás VIBER-en keresztül

Bankközi deviza átutalás

Sürgősségi deviza átutalás
Beérkező devizatételek jóváírása
Állandó átutalási megbízás

jutalékmentes

jutalékmentes

0,1% min 300 Ft, max 10.000 Ft/tétel

80 Ft/tétel

Vállalkozások

Magánszemélyek

Átutalások (NetBankon keresztül)
Tranzakció
Bankközi forintátutalás GIRO-n keresztül

0,1 % min. 200 Ft, max. 30.000 Ft/tétel

jutalékmentes

Bankon belüli forintátutalás

jutalékmentes

jutalékmentes

Saját számlák közötti forint átvezetés

jutalékmentes

jutalékmentes

0,10 % min. 20 EUR, max. 175 EUR
/tétel + külföldi bankköltség

0,10 % min 20 EUR max 100
EUR + külföldi
bankköltség/tétel

Bankon belüli deviza átutalás

jutalékmentes

jutalékmentes

Saját számlák közötti deviza átvezetés

jutalékmentes

jutalékmentes

Beérkező devizatételek jóváírása

jutalékmentes

jutalékmentes

0,08% min 150 Ft max. 10.000 Ft/tétel

jutalékmentes

Bankközi deviza átutalás

Állandó átutalási megbízás

III.2.

Átutalási megbízás módosítási, törlési díjak (papír alapon és NetBankon keresztül
benyújtott megbízásokra)
Módosítási, törlési díjak

Vállalkozások

Magánszemélyek

Feldolgozás alatt levő, napközbeni átutalás
körébe nem tartozó megbízás tisztázása,
módosítása, visszavonása

2.000 Ft

2 000 Ft

Teljesített átutalás visszavonása - forint

5.000 Ft

1.000 Ft

5.000 Ft + külföldi bankköltség

1.000 Ft

Teljesített átutalás visszavonása - deviza

III.3.

Azonnali beszedési megbízások díjtételei
Beszedési megbízások

Vállalkozások

Magánszemélyek

Bejövő azonnali beszedési megbízás
teljesítése:


GIRO-n keresztüli átutalással

0,2 % min 500 Ft/tétel

0,2 % min 500 Ft/tétel



Bankon belüli átutalással

0,2 % min 250 Ft/tétel

0,2 % min 250 Ft/tétel

4.000 Ft/tétel

1.000 Ft/tétel

Azonnali inkasszó indítása

III.4. Átutalási, beszedési és jóváírási megbízások beadásának és teljesítésének értéknapja
A Bank azon tételeket dolgozza fel az adott banki munkanapon, mely megbízásokat a bank az alábbi táblázatban megadott
időpontig átvett, és valamennyi információ rendelkezésre áll, valamint terhelés esetében az ügyfél folyószámláján a
szükséges fedezet rendelkezésre áll (ideértve a Bank által felszámolt költségeket is). A Bank fenntartja magának a jogot
arra, hogy az átutalások, és jóváírások teljesítéseként feltüntetett munkanapoknál hamarabb teljesítse a megbízásokat,
jóváírásokat.

Átutalás Bankon belülre

Beadási határidő *

Teljesítés

Forint konverzió nélkül

tárgynap 15:30

beérkezés napja

Deviza konverzió nélkül

tárgynap 15:30

beérkezés napja

tárgynap 14:00

beérkezés napja +3 banki
munkanap

Beadási határidő *

Teljesítés

tárgynap 15:30 **

befogadás időpontja+ legfeljebb 4
óra

Konverzióval

Átutalás másik bankhoz
Forint utalás, konverzió nélkül, napközbeni
átutalás keretében, NetBankon keresztül
Forint átutalás, konverzió nélkül, napközbeni
átutalás keretében, papíron*

tárgynap 14:30**

befogadás időpontja + legfeljebb 4
óra

Forint átutalás, konverzió nélkül, napközbeni
átutalás keretén kívül, GIRO-n

tárgynap 14:00**

beérkezés napja + 1 banki
munkanap

Forint konverzió nélkül VIBER-en

tárgynap 11:00**

beérkezés napja

tárgynap 11:00

beérkezés napja +3 banki
munkanap

tárgynap 14:00 ***

beérkezés napja +3 banki
munkanap

Forint és deviza konverzióval
Deviza konverzió nélkül

*Külön kérésre és külön díj ellenében az ÁSZF vonatkozó része alapján.
** tárgynap előtt 1 banki munkanappal 300 MHUF (értékhatár) feletti átutalásoknál a táblázatban szereplő időpontok ( óra, perc)
figyelembe vételével. Az értékhatár a napon belül bankon kívülre indított összes utalás összesített értékhatárát jelenti..
*** tárgynap előtt 1 banki munkanappal , : USD esetében 500.000. USD, Euró esetében 300.000. EURO, CHF esetében 300.000
CHF, GBP esetében 250.000 GBP összeget (értékhatár) elérő vagy meghaladó deviza átutalásoknál a táblázatban szereplő
időpontok ( óra, perc) figyelembe vételével. Az értékhatár a napon belül bankon kívülre indított összes utalás összesített
értékhatárát jelenti..

Bejövő tételek jóváírása

Beérkezési határidő

Teljesítés**

Forint (konverzió nélkül) GIRO-n

tárgynap 17:30

beérkezés napja

Forint (konverzió nélkül) VIBER-en

tárgynap 14:00

beérkezéstől számítva 3 órán
belül

Forint konverzió nélkül a Bankon belül

tárgynap 17:30

beérkezés napja

Forint konverzióval

tárgynap 14:00

beérkezés napja + 3 banki
munkanap

Deviza konverzióval

tárgynap 11:00

beérkezés napja + 3 banki
munkanap

Deviza konverzió nélkül

tárgynap 14:00

beérkezés napja + 1 banki
munkanap

****A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-nél történő feldolgozást jelenti.

III.5. Pénztári műveletek jutalékai
Készpénzbefizetés

Vállalkozások

Magánszemélyek

Forintban forintszámla javára

jutalékmentes

jutalékmentes

Forintban devizaszámla javára

jutalékmentes

jutalékmentes

Valutában (csak bankjegyek) a devizaszámlával azonos
devizanemű bankszámla javára

jutalékmentes

jutalékmentes

Valutában (csak bankjegyek) egyéb számla javára

jutalékmentes

jutalékmentes

Készpénzfelvétel

Vállalkozások

Magánszemélyek

Forintban forintszámla terhére

0,30% min. 550 Ft,

0,30% min. 550 Ft, max.
20.000 Ft *****

Forintban devizaszámla terhére

0,30% min. 550 Ft,

0,30% min. 550 Ft, max.
20.000 Ft

Valutában (csak bankjegyek) a devizaszámlával azonos
devizanemű bankszámla terhére

1,50% min. EUR 10, max.
EUR 75

1,50% min. 10 EUR, max.
EUR 75

Valutában (csak bankjegyek) egyéb számla terhére

1,50% min. EUR 10, max.
EUR 75

1,50% min. 10 EUR, max.
EUR 75

készpénzfelvétel díja +
12.000 Ft

készpénzfelvétel díja +
6.000 Ft

Előre be nem jelentett készpénzfelvétel díja

Forint felvétel esetében az Ügyfél az 1.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzfelvételt a tranzakciót megelőző banki
munkanapon 11.00 óráig, 300.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzfelvételnél 1 banki munkanappal előbb köteles a
bankfiók pénztáránál bejelenteni. A bejelentés visszavonására nincs lehetőség. A megrendelt, de át nem vett készpénz után a
Bank 0,8% jutalékot számol fel.
Valuta felvétel esetében az Ügyfél a Bank vételi árfolyamán 500.000 Ft-nak megfelelő, vagy azt meghaladó összegű
valutafelvételét a tranzakciót megelőző banki munkanapon 11.00 óráig, öteles a bankfiók pénztáránál bejelenteni. A bejelentés
visszavonására nincs lehetőség. A megrendelt, de át nem vett készpénz után a Bank 0,8% jutalékot számol fel.
***** A 2013. évi CLXXXIX. törvénnyel bevezetett változások alkalmazásával 2014. február 1-jétől a jogszabályban meghatározott
feltételek szerint ügyfeleinknek (a 16. életévüket betöltött magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
magánszemélyeknek) lehetősége nyílik forint bankszámláról forintban történő, díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételre vagy
készpénzkifizetésre havonta az első két alkalommal, összesen legfeljebb 150 000 forintig, amennyiben erre vonatkozóan a
bankfiókban írásbeli nyilatkozatot tesznek.

III.6.

Betéti kondíciók

A lekötött betét lejárat előtti részösszegű vagy teljes összegű felvétele esetén (betétfeltörés), a Bank nem fizet kamatot a
betét után.

Látra szóló kamatok
Forint számlára fizetett látra szóló kamat

0,00%

Deviza számlára fizetett látra szóló kamat

0,00%

A 300 MHUF összeget elérő vagy meghaladó HUF betétek feltörésének szándékát az Ügyfélnek a feltörést megelőző 1 banki
munkanappal előbb be kell jelentenie a Banknak. Devizabetétek esetében a bejelentési kötelezettség összeghatára: USD
esetében 500.000. USD Euró esetében300.000. EURO,CHF esetében 300.000 CHF, GBP esetében 250.000 GBP. A bejelentés
nem vonható vissza.

III.7.

Pénzkezelés

A Bank pénz- és értékkezelési szolgáltatást is nyújt ügyfelei részére. A szolgáltatás rendszeres igénybevétele külön
megállapodás alapján lehetséges. A szolgáltatás általános díjai (Speciális igények esetén egyedi díjazást állapítunk meg.):
5 millió Ft alatti összegnél:
5 millió Ft – 15 millió Ft:
15 millió Ft felett:

III.8.

0,20%
0,16%
0,13%

Egyéb díjtételek
Egyéb szolgáltatások
Kiadott igazolás

Vállalkozások

Magánszemélyek

5.000 Ft

2.000 Ft

Fax díjtételek (oldalanként)*


Magyarország



Külföld

800 Ft

200 Ft

1.000 Ft

200 Ft

Fénymásolás (oldalanként)*

800 Ft

200 Ft

SWIFT üzenet

5 EUR

5 EUR

Polgári törvénykönyv szerint**

Polgári törvénykönyv szerint**

Késedelmi kamat mértéke a meg
nem fizetett díjak és jutalékok után
Belföldi postautalvány számlára
történő
jóváírása
Netbankon
továbbított részletező kivonattal
(díjszámítás alapja a számlán
jóváírt összeg)***

Tételenként
30 Ft banki díj + Posta által
felszámított díj

*Ezen díjtételek, a mindenkor hatályos adójogszabályok alapján fizetendőek.
**A késedelemmel érintett félévben a félév előtti napon érvényes jegybanki alapkamat.
*** A Magyar Posta által felszámított díjakat, költségeket a Magyar Posta szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor hatályos
hírdetménye tartalmazza.

IV.Hitelezés
A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. hitel- és kölcsönügyleteivel kapcsolatosan felmerülő kamatokat, díjakat és költségeket
az Ügyfél és a Bank közötti szerződésben, egyedi megállapodás alapján számítja fel. Ezen körben a Bank a következő
költségeket számíthatja fel:

Díj megnevezése
Hitelvizsgálati díj

Rendelkezésre tartási
jutalék
Kezelési költség
Folyósítási jutalék
Szerződéskötési,módosítási díj
Késedelmi Kamat

Teljesítése
 jóváhagyott hitel esetén első folyósításkor a folyósítandó összegből kerül
levonásra
 elutasított ügylet esetén a Bank által a Hitelkérelmező felé kiállított számla
alapján, 8 banki napon belül fizetendő
havonta fizetendő a hitelkeret ki nem használt része alapján
egyedi megállapodás szerint
egyedi megállapodás szerint
egyedi megállapodás szerint
egyedi megállapodás szerint

V. Központi elérhetőségünk
Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.
Székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.
Levélcím: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.
Központi telefonszám: (1) 880-1500
Központi fax: (1) 880-1600
Honlap: www.szechenyibank.hu
Fiók címe: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.
Fiók nyitva tartás:
08:30 - 15:00 minden hétköznap (Ebédszünet: 12:00 - 12:30)

