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PREAMBULUM
A GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Vadász u.
31., Cg. szám: 01-10-041159, elszámolásforgalmi szolgáltatási engedély száma: MNB SZF-A/154-109/25813/99, szakmai és általános felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank, (továbbiakban: MNB),
cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság) mint a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben meghatározott tevékenységet pénzügyi
vállalkozásként ellátó Pénzforgalmi Elszámolóház, továbbá a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási
rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény (továbbiakban: teljesítés
véglegességéről szóló törvény) alapján, az MNB által kijelölt rendszert üzemeltető szervezet, valamint
Elszámoló Fél - továbbiakban: GIRO Zrt. - elkészítette, jóváhagyatta, és közzé teszi a Bankközi Klíring
Rendszer - továbbiakban BKR, vagy rendszer - Díjszabályzatát.
Jelen Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank Elnökének a fizetési rendszerek működtetését végző
szervezetek üzletszabályzatára és szabályaira vonatkozó követelményekről szóló 34/2009 (XII. 28.) MNB
rendelkezésben rögzítettek szerint kerül meghatározásra.

1. A S ZABÁLYZAT

CÉLJA

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse és az érintettek számára hozzáférhetővé tegye a rendszerhez
történő csatlakozás, a rendszerben történő forgalmazás során fizetendő díjakat.

2. A S ZABÁLYZAT

HATÁLYA

A Szabályzat tárgyi hatálya:
Tárgyi hatálya kiterjed a rendszerhez történő csatlakozás és az elszámolásforgalmi szolgáltatás
igénybevétele után felszámított díjakra.
A Szabályzat alanyi hatálya:
Alanyi hatálya kiterjed a BKR Üzletszabályzatban meghatározott Közvetlen Résztvevőkre (Klíringtag),
valamint a fizetési kérelem szolgáltatásra és a másodlagos számlaazonosító szolgáltatásra szerződött
ügyfelekre, mint fizetésre kötelezettekre.
A Szabályzat időbeli hatálya:
Jelen Szabályzat 2020. január 1-től válik hatályossá és határozatlan időre szól.
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3. BKR

DÍJAK MEGHATÁROZÁSA

A Klíringtagok az elszámolásforgalmi szolgáltatásért elszámolásforgalmi rendszerhasználati díjat
fizetnek.
A jelen pont az elszámolásforgalmi rendszerhasználati díj megállapításának szabályait tartalmazza.
A klíringtagságban bekövetkező tárgyévi változásokkal (pl. jogutódlás) összefüggő elszámolásforgalmi
rendszerhasználati díjfizetési feltételeket a BKR Üzletszabályzat 9.2.3. pontja tartalmazza.
A szektorszintű éves elszámolásforgalmi rendszerhasználati díjat tartalmazó Díjszabályzat, illetve annak
módosítása mindenkor az MNB hatósági határozatban megadott jóváhagyását követően lép hatályba.
A GIRO Zrt. a szektorszintű éves elszámolásforgalmi rendszerhasználati díjat úgy határozza meg, hogy
az elszámolásforgalmi szolgáltatás biztonságos működtetéséhez szükséges fedezetet és a fejlesztések
megtérülését biztosítsa, ugyanakkor a tervezett tranzakció forgalom alapján kalkulált fajlagos mértéke
ne haladja meg a 11 Ft1-ot
A GIRO Zrt. a BKR Díjszabályzatának MNB engedélyezését követően, a Díjszabályzat közzétételével
egyidejűleg írásban, postai küldeményben közli a Klíringtaggal a szektorszintű éves elszámolásforgalmi
rendszerhasználati díj Klíringtagra jutó összegét.
A szektorszintű éves elszámolásforgalmi rendszerhasználati díj a Klíringtagok forgalmi részesedésének
arányában kerül felosztásra a klíringtagok között a bázisidőszak tranzakciós forgalmi adatai alapján. A
Díjszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a díjfelosztás alapjául szolgáló, vetítési alapot képező
tranzakciótípusokat.
A Klíringtag által fizetendő tárgyévi elszámolásforgalmi rendszerhasználati díj a tárgyévet megelőző
második év október 1. és a tárgyévet megelőző év szeptember 30. közötti időszakában (bázisidőszak)
forgalmazott tranzakciók alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a bázisidőszak nem teljes évet fed
le (törtidőszak), akkor a Klíringtag bázisidőszaki forgalma egy teljes évre vetítetten kerül
meghatározásra.
A Klíringtag bázisidőszaki forgalmához hozzáadódik a jogelőd Klíringtag(jai)nak és levelezett bankjának,
bankjainak a bázisidőszaki forgalma2.
Szétválás esetén a jogelőd Klíringtag bázisidőszaki forgalma a jogutód kílringtagok között – eltérő
megállapodás hiányában – egyenlő arányban kerül figyelembe vételre.
Amennyiben a felosztási arány alapján a Klíringtagra jutó számított havi elszámolásforgalmi
rendszerhasználati díj a minimum díjat nem éri el, akkor a Klíringtag a minimum díj fizetésére kötelezett.
Év közben csatlakozó új Klíringtag a csatlakozás évében a havi minimum díjat tartozik megfizetni.

1 2018. évben hatályos BKR díjszabályzat egységes tranzakciós díja.
2 X Bank tárgyév július 1-én beolvad Y Bankba, vagy X bank az Y bank levezettjévé válik. Az Y bank részére a tárgyévet követő évre a
rendszerhasználati díj úgy kerül megállapításra, hogy a saját a forgalmához hozzáadódik X bank október 1-jún. 30. közötti forgalma is.
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Az elszámolásforgalmi rendszerhasználati díjon felül fizetendő egyéb díjakat a Szabályzat 2. számú
melléklete tartalmazza.
Az elszámolásforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó, de a jelen Szabályzat mellékletében nem
meghatározott opcionális- és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó díjakat a GIRO Zrt. vezérigazgatója
saját hatáskörében – az Igazgatóság tájékoztatásával – eljárva határozza meg. Klíringtag egyedi
kezdeményezése alapján az opcionális szolgáltatás egyszeri/rendszeres igénybevétele esetén az GIRO
Zrt. vezérigazgatója egyedi árat határozhat meg.

4. F IZETÉSI

FELTÉTELEK

Jelen Szabályzat mellékletében rögzített díjak fizetési feltételeit a mindenkor hatályos BKR
Üzletszabályzat és/vagy Csatlakozási Szerződés rögzíti.

5. S ZÁMLÁ ZÁS
Az esedékes időszakos számlákat – díjtípusonként részletezve – a GIRO Zrt. havonta, a hónap utolsó
napját követő 5 (öt) munkanapon belül készíti és juttatja el a Klíringtag részére. A Klíringtag az
elszámolásforgalmi rendszerhasználati havi díj teljes összegét minden megkezdett hónap után
megfizetni tartozik. A számlák kiegyenlítésének határideje a számla keltétől számított 15. (tizenötödik)
nap. Késedelmes fizetés esetén GIRO Zrt. jogosult a késedelembe esés időpontjától kezdődően, a
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat + nyolc százalékpont
mértékű késedelmi kamat felszámítására.

6. S ZÁMLA REKLAMÁCI Ó
A GIRO Zrt. köteles a Klíringtag által írásban benyújtott reklamációkat kivizsgálni és a kivizsgálás
eredményéről a benyújtót 15 (tizenöt) napon belül írásban tájékoztatni.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként a kibocsátott számla helyesbítése szükséges, azt GIRO Zrt. a
hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően elvégzi és megküldi a Klíringtag részére. Ha a reklamáció
már megfizetett számlával volt kapcsolatos, akkor a Klíringtag javára mutatkozó különbözetet GIRO Zrt.
a számlahelyesbítéssel egy időben a Klíringtag bankszámlájára visszautalja.

7. A S ZABÁLYZAT

MÓDOSÍ TÁSÁ NAK RENDJE

A GIRO Zrt. jelen szabályzatban rögzített díjakat évente felülvizsgálja és a vizsgálat eredményét az
Igazgatósága elé terjeszti.
A jelen Szabályzat kizárólag írásban, a GIRO Zrt. Igazgatósága határozata alapján és az MNB
engedélyével, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan módosítható.
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A tervezett módosítás esetén a GIRO Zrt. a hatálybalépést megelőzően az alábbi eljárást köteles követni:
• A GIRO Zrt. Igazgatóságának döntése, a módosított Szabályzat elfogadása tárgyában.
• Az MNB, mint felvigyázó hatóság engedélye.
• A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentum közzététele.

8. A S ZABÁLYZAT

K ÖZZÉTÉTEL E

A GIRO Zrt. a BKR Díjszabályzatát és annak módosítását a fizetési rendszer működtetését végző
szervezetek üzletszabályzatáról és szabályozásáról szóló 34/2009. (XII. 28.) MNB rendelet 18. §-ának (1)
bekezdése alapján és szerint teszi közzé.
A GIRO Zrt. a hatályos BKR Díjszabályzatot folyamatosan internetes honlapján (www.giro.hu) köteles
elérhetővé tenni, továbbá a hivatkozott rendelet alapján a GIRO Zrt.-nek a Szabályzatot az elszámolási
rendszerhez (BKR) csatlakozott Közvetlen Résztvevők (Klíringtagok), a Közvetlen Benyújtók és a
Teljesítő Fél (MNB) rendelkezésére kell bocsátania. A GIRO Zrt. jelen dokumentumot a felsorolt
résztvevők részére elektronikus formában a hatálybelépést megelőzően 15 (tizenöt) nappal közvetlenül
megküldi.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1.

H A TÁLYOS SÁG

A BKR Díjszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a GIRO Zrt. Igazgatósága
elfogadó határozatát követően az MNB engedélyével – ellenjegyzésével – válik érvényessé.
A hatálybalépés napja nem lehet korábbi, mint a BKR Díjszabályzata teljesítő fél és a közvetlen
résztvevők részére elektronikus úton történő megküldésétől számított 15. (tizenötödik) naptári nap.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt BKR Díjszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg
valamennyi korábbi BKR Díjszabályzat hatályát veszti.
A jelen Díjszabályzatban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben – konkrét díjak
mértékét nem érintően – a BKR Üzletszabályzata, illetőleg a Csatlakozási Szerződés előírásai a
meghatározóak.

9.2.

S ZABÁL YZAT I RATTÁROZÁ SA

A BKR Díjszabályzata és mellékletei 1 (egy) számozott, eredeti papír alapú példányban készült, amelyet
a GIRO Zrt. irattároz

9.3.

A LKA LMAZ ANDÓ RE NDELKE ZÉSEK

Jelen Szabályzatban bárminemű törvényre, jogszabályra, rendeletre, rendelkezésre, szabályozásra vagy
más hasonló jellegű előírásra történő hivatkozás úgy értelmezendő, mint az adott törvény, jogszabály,
rendelet, rendelkezés, szabályozás vagy előírás, hatályos (valamely későbbi törvény, jogszabály,
GIRO Zrt.
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rendelet, rendelkezés, szabályozás vagy előírás által módosított vagy azzal felváltott) változatára
történő hivatkozás.

10. M ELLÉKLETEK
1.
2.

Az elszámolásforgalmi rendszerhasználati díjban foglalat tranzakciók
Az elszámolásforgalmi szolgáltatás egyéb díjai

11. E LFOGADÓ

RENDELKEZÉS

A BKR Díjszabályzat és elválaszthatatlan mellékletei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
hatályos szövegét, a GIRO Zrt. Igazgatósága a 10/2019/2. számú határozatával jóváhagyólag elfogadta.

Budapest, 2019. november 21.

Dr. Gerhardt Ferenc
az Igazgatóság elnöke

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
vezérigazgató
igazgatósági tag

12. E NGEDÉLYEZÉS
A Magyar Nemzeti Bank a BKR Díjszabályzatát és annak mellékletét a H-PIF-I-271/2019. számú
határozatával engedélyezte.
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1.

M ELLÉKLET
I.

SZEKTORSZINTŰ ÉVES ELSZÁMOLÁSFORGALMI RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ

A szektorszintű éves elszámolásforgalmi rendszerhasználati díj hatályos mértéke: 4.337.617.000,- Ft
II.

AZ ELSZÁMOLÁSFORGALMI RENDSZERHASZNÁLATI DÍJBAN FOGLALT TRANZAKCIÓK
Elszámolásforgalmi szolgáltatás

Tranzakció
kód3

Elszámolási
platform

Vetítési
alapot
képez4

Díjterhet
viselő fél5

Pénzmozgással járó tranzakciók
1.

egyedi tranzakciók



egyszerű átutalás, hatósági átutalás,
átutalási végzésen alapuló átutalás,
akkreditív, beszedés (felhatalmazó levélen
alapuló, határidős, váltó, csekk) teljesítése
és bank-to-bank műveletek

001-00, 00101, 001-02,
002-00,
002-01,
IG1
002-03,
003-00,
082-00
pacs.008

IG2,
GIROInstant6

2. csoportos tranzakciók

csoportos átutalás tranzakció

csoportos beszedés teljesítése

a küldő
Klíringtag


007-01

IG1

pacs.008

IG2

404-00

IG1

a küldő
Klíringtag
a fogadó
Klíringtag

3 IG1 esetében a BKR Szabványok II.-III. kötet szerint, IG2 esetében IG2- EIS kötet szerint, HCTInst szabvány szerint.
4 A szektorszintű éves elszámolásforgalmi rendszerhasználati díj klíringtagok közötti felosztása a vetítési alapot képző tranzakciók (
jelölésűek) arányában történik, a díjterhet viselő Klíringtag bázisidőszaki forgalmi adata alapján.
5 Az adott tranzakció típus szempontjából értendő. Pl. 201-01 tranzakciót fogadó Klíringtag.
6 A GIROInstant platform éles indulásától hatályos.
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Elszámolásforgalmi szolgáltatás

Tranzakció
kód3

Elszámolási
platform

3. visszautalások

Vetítési
alapot
képez4

Díjterhet
viselő fél5



egyszerű átutalás, hatósági átutalás,
átutalási végzésen alapuló átutalás,
akkreditív, beszedés (felhatalmazó levélen
alapuló, határidős, váltó, csekk) és bank-tobank műveletek összegének visszautalása,
visszavonási kérésre indított visszautalás

201-00, 20101, 201-02,
202-00,
IG1
202-01, 20203, 203-00,
282-00

a fogadó
Klíringtag (a
visszautalt
tranzakciót
küldő
Klíringtag)

pacs.004

IG2,
GIROInstant6

207-01

IG1

pacs.004

IG2

4. felhatalmazó levélen alapuló beszedés,
határidős beszedés, hatósági átutalás
kezdeményezése

092-00,
093-00

IG1



a küldő
Klíringtag

5. csoportos beszedés kezdeményezése

094-00

IG1



a küldő
Klíringtag



a fogadó
Klíringtag (a
visszautasít
ott
tranzakciót
küldő
Klíringtag)

csoportos átutalás tranzakció összegének
visszautalása, visszavonási kérésre indított
visszautalás

a fogadó
Klíringtag (a
visszautalt
tranzakciót
küldő
Klíringtag)

Pénzmozgással nem járó tranzakciók

6. felhatalmazó levélen alapuló beszedés,
határidős beszedés, hatósági átutalás
kezdeményezésének visszautasítása

GIRO Zrt.

292-00,
293-00
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Elszámolásforgalmi szolgáltatás

Tranzakció
kód3

Elszámolási
platform

Vetítési
alapot
képez4

Díjterhet
viselő fél5

7. csoportos beszedés kezdeményezésének
visszautasítása

294-00

IG1



a fogadó
Klíringtag (a
visszautasít
ott
tranzakciót
küldő
Klíringtag)

8. értesítés felhatalmazó levélen alapuló
beszedés, hatósági átutalás sorba állításáról

692-00

IG1



a küldő
Klíringtag

9. visszavonás

camt.056

IG2,
GIROInstant6



a küldő
Klíringtag



a fogadó
Klíringtag
(azaz a
visszautasít
ott
tranzakciót
küldő
Klíringtag)



a küldő
Klíringtag



a Közvetlen
Benyújtó
számlavezet
ő
Klíringtagja

_

a küldő
Klíringtag

10. visszavonás visszautasítása

camt.029

IG2,
GIROInstant6

IG17

11. hibás tranzakciók

IG28
9
GIROInstant6

12. postai készpénz-kifizetési (PEK) üzenetek
tételei

PEK tétel

13. fizetési kérelem6

pain.013

GIROInstant

7 Hibás tranzakció: a BKR Szabványok II. kötet 6. sz. mellékletben felsorolt „B” típusú (egyedi tranzakció visszautasítása a TRANZAKCIÓ hibája
miatt) és „U” típusú (egyedi tranzakció visszautasítása az UGIRO TRANZAKCIÓ hibája miatt) hibakóddal visszautasított tranzakciók (Azonnali
visszajelzésben és az Ellenőrző Jelentésben), kivétel a „B99”(Banki fedezethiány) hibakód.
8 hibás tranzakciók: IG2-EIS II. kötet 7. számú mellékletben megadott hibakóddal visszautasított tranzakciók
9 HCT Inst szabvány szerint

GIRO Zrt.
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Vetítési
alapot
képez4

Díjterhet
viselő fél5

GIROInstant

_

a fogadó
Klíringtag (a
fizetési
kérelmet
küldő
Klíringtag)

15. másodlagos azonosító regisztráció üzenet
díja6

GIROInstant

_

regisztráló
Klíringtag

16. másodlagos azonosító törlés üzenet díja6

GIROInstant

_

törlő
Klíringtag

GIROInstant

_

keresést
indító
Klíringtag

18. másodlagos azonosító lekérdezés üzenet
díja6

GIROInstant

_

lekérdező
Klíringtag

19. törlési értesítő a regisztrációt
kezdeményező Klíringtag részére6

GIROInstant

Tranzakció
kód3

Elszámolásforgalmi szolgáltatás

14. fizetési kérelemre adott válasz6

pain.014

17. másodlagos azonosító keresés üzenet díja

6

Elszámolási
platform

fogadó
Klíringtag

Minimum díj
Havi minimum díj:

Klíringtagok havi minimum díja
Amennyiben a Klíringtag elszámolásforgalmi
rendszerhasználati díja nem éri el a minimum
havi díj összegét, a Klíringtag a havi minimum
díjat köteles megfizetni.

III.

Klíringtag

104.000,- Ft/hónap

KÖZVETLENÜL BENYÚJTOTT ÜZENETEK

A közvetlenül benyújtott tranzakciók a Közvetlen Benyújtó számlavezető Klíringtagjának bázisidőszaki
forgalmába kerülnek beszámításra.

GIRO Zrt.
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2. M ELLÉKLET
I.

ELSZÁMOLÁSFORGALMI SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB DÍJAK
Elszámolási
platform

Szolgáltatás
1.

Fedezetlenség az éjszakai elszámolás
első elszámolási ciklusában

Díj mértéke és a
vetítés alapja

IG1

Klíringtag

 sorlebontás MNB engedélyezése
esetén

104.000,- Ft / alkalom

 MNB által nem engedélyezett
sorlebontás esetén

520.000,- Ft / alkalom

2. Rendkívüli küldési lehetőség
igénybevétele
3. Az elszámolásforgalmi ügylethez
kapcsolódó felhatalmazás üzenetek
(FELHBE üzenet felhatalmazás tételei,
továbbá a FELHAP visszaigazolás üzenet
elfogadott felhatalmazás tételei.)

Díjfizetésre
kötelezett

IG1

520.000,- Ft / alkalom Klíringtag

IG1

a felhatalmazást
5,- Ft + ÁFA /
kezdeményező
felhatalmazás tételek Klíringtag
(kötelezett
bankja)

4. Fizetési kérelem közvetlen benyújtásának
GIROInstant 20.000 Ft/hónap
havidíja6

a szolgáltatásra
szerződött, nem
Klíringtag ügyfél

5. Másodlagos azonosító adatbázisból
történő lekérdezés havidíja6

GIROInstant 20.000 Ft/hónap

a szolgáltatásra
szerződött, nem
Klíringtag ügyfél

6. Megállapodás10 nélkül küldött egyszerű
(001-00, 001-01, 001-02) és csoportos
átutalás (007-01) teljesítésének pótdíja11

IG1

100.000,küldő Klíringtag
Ft/forgalmazott nap12

IG1

küldő Klíringtag
vagy Közvetlen
Benyújtó
számlavezetője

7. Egyszerű (001-00, 001-01, 001-02) és
csoportos átutalási (007-01) tranzakciók,
valamint postai készpénz-kifizetési (PEK)
tételek pótdíja

2,- Ft/tranzakció13

10 A BKR Üzletszabályzata 4.1.1.1 szerinti megállapodás

11 A pótdíj a klíringtag havi rendszerhasználati díján felül fizetendő

12 A fizetendő díj = díj mértéke x vetítési alap (pl.: 100.000,-Ft x azon elszámolásforgalmi napok száma, amelyen a Klíringtag megállapodás
nélkül forgalmazott)
13 A díj a klíringtag havi rendszerhasználati díján felül fizetendő. (pl. 007-01 tranzakció esetében: (2 Ft × tranzakció darabszáma.)

GIRO Zrt.
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Elszámolási
platform

Szolgáltatás
8. Klíringtagok bejelentése alapján
kezdeményezett üzemidő hosszabbítás

IG2

9. Tranzakciók visszakeresése:

IG1, IG2,
GIROInstant6

Díj mértéke és a
vetítés alapja
520.000,- Ft/alkalom

15.000,- Ft + ÁFA /
tranzakció

 hibás vagy hiányos tranzakció
azonosítókkal kezdeményezett
visszakeresés díja

40.000,- Ft + ÁFA /
tranzakció

 Teljes archív-állomány visszakeresési
díja

15.000,- Ft + ÁFA /
elszámolási nap
IG1, IG2

Klíringtag

 Havi előfizetés mellett

10.400,- Ft / hó

 Klíringtagnál bekövetkező
krízishelyzet miatti eseti
igénybevétel

520.000,- Ft / alkalom

11. Hiteles számlamásolat kérése14

Klíringtag

Klíringtag

 teljeskörűen beazonosítható
tranzakció azonosítóval kezdeményezett visszakeresés díja

10. Központi Tartalék Klíringvégpont
igénybevétele a GIRO Zrt. telephelyein

Díjfizetésre
kötelezett

2.500,- Ft / számla

Klíringtag

12. Felszólítás másodlagos számlaazonosító
hibás regisztrációjának törlésére

15.000 Ft + ÁFA /
GIROInstant
hibás regisztráció

szolgáltatásra
szerződött
Ügyfél

13. Kivizsgálási üzenet díja (pacs.028)6

GIROInstant 5,- Ft/tranzakció

küldő Klíringtag

14 a második fizetési felszólítást követően kért számlamásolat esetén kerül felszámításra

GIRO Zrt.
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II.

BANKKÖZI KLÍRING RENDSZERHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS EGYSZERI DÍJAI
Csatlakozás típusa

1.

Csatlakozásra jogosult pénzügyi intézmény, amely
szervezet nem tartozik a 2. pont hatálya alá

2. EU tagállamban székhellyel rendelkező, bejegyzett
pénzügyi intézmény által alapított, csatlakozásra
jogosult olyan magyarországi fióktelep csatlakozása
esetén, amikor az alapító, vagy az alapító
magyarországi leányvállalata BKR tag volt és a
magyarországi fióktelep alapításával egyidejűleg arra
tekintettel lép/ett/ ki az alapító, vagy annak
magyarországi leányvállalata a BKR rendszerből

Csatlakozási díj mértéke
3.500.000,- Ft

A csatlakozási díj mértéke a GIRO Zrt.
által a csatlakozó részére biztosítandó
eszközök, szolgáltatások, és a csatlakozó
részére végrehajtott szükséges
beruházások ellenértéke, valamint a GIRO
Zrt. szakértőinek személyes
közreműködésének költsége (200.000,Ft/embernap) alapján, esetileg
megállapított összeg, de legfeljebb
3.500.000,- Ft.

3. Másodlagos számlaazonosító szolgáltatásra szerződött, 0,- Ft
nem Klíringtag pénzforgalmi szolgáltató4
4. Fizetési kérelem szolgáltatásra szerződött, nem
Klíringtag szolgáltató4

GIRO Zrt.
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