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1. A BKR

KI EGÉSZÍ TŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTA TÁSOK DÍJAINAK

MEG HATÁROZÁSA
A BKR kiegészítő és kapcsolódó szolgáltatások díjai tájékoztató jellegűek, a megrendelés és az
adott szolgáltatás körülményei függvényében változhatnak.
Az irányadó díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. S ZÁMLÁ ZÁS
A számlázás a BKR kiegészítő és kapcsolódó szolgáltatásai esetén a megrendelést visszaigazoló
lapon rögzítettek alapján történik.

3. A D Í JAK

K ÖZZÉTÉTELE

A GIRO Zrt. a Bankközi Klíring Rendszer kiegészítő és kapcsolódó szolgáltatások irányadó díjait
folyamatosan internetes honlapján (www.giro.hu) elérhetővé teszi, továbbá a Klíringtagok
részére elektronikus formában a hatálybelépést megelőzően 15 (tizenöt) nappal közvetlenül
megküldi.

Budapest, 2017. december 8.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

Svábné Mészáros Eleonóra

vezérigazgató

gazdasági ügyvezető igazgató

GIRO Zrt.
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1.

M ELLÉK LET
A Bankközi Klíring Rendszer kiegészítő és kapcsolódó szolgáltatások díjai

1
1.1

Oktatás
Előre meghirdetett időpontban tartott oktatás díjai
Tanfolyam megnevezés

Időtartam

Díj

BKR InterGIRO monitorok alkalmazáskezelői
tanfolyam

2 nap

150.000,- Ft + ÁFA/fő

BKR InterGIRO1 monitor alkalmazáskezelői
tanfolyam

1 nap

75.000,- Ft + ÁFA/fő

BKR InterGIRO2 monitor alkalmazáskezelői
tanfolyam

1 nap

75.000,- Ft + ÁFA/fő

BKR vezetői tanfolyam

2 nap

99.000,- Ft + ÁFA/fő

BKR vezetői tanfolyam (InterGIRO1)

1 nap

50.000,- Ft + ÁFA/fő

BKR vezetői tanfolyam (InterGIRO2)

1 nap

50.000,- Ft + ÁFA/fő

4x45 perc

42.000,- Ft + ÁFA/fő

Általános GIRO tájékoztató

1.2

Egyedi időpontban, GIRO helyszínen tartott oktatás díjai
Tanfolyam megnevezés

Időtartam

Díj

BKR InterGIRO monitorok alkalmazáskezelői
tanfolyam

2 nap

220.000,- Ft + ÁFA/fő

BKR InterGIRO1 monitor alkalmazáskezelői
tanfolyam

1 nap

110.000,- Ft + ÁFA/fő

BKR InterGIRO2 monitor alkalmazáskezelői
tanfolyam

1 nap

110.000,- Ft + ÁFA/fő

BKR vezetői tanfolyam

2 nap

156.000,- Ft + ÁFA/fő

BKR vezetői tanfolyam (InterGIRO1)

1 nap

78.000,- Ft + ÁFA/fő

GIRO Zrt.
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Tanfolyam megnevezés

Időtartam

BKR vezetői tanfolyam (InterGIRO2)
Általános GIRO tájékoztató

1.3

Díj

1 nap

78.000,- Ft + ÁFA/fő

4x45 perc

63.000,- Ft + ÁFA/fő

Egyedi időpontban, külső helyszínen tartott oktatás díjai

Az oktatási díjak megegyeznek az egyedi időpontban megtartott tanfolyamok díjával. További
díjtételt jelent az 5. pontban rögzített kiszállási díj.

Megjegyzések:
 A tanfolyamok minden esetben minimum 5 fő jelentkezése esetén indulnak, BKR InterGIRO
monitorok alkalmazás kezelői tanfolyam esetén a maximális létszám 9 fő. Klíringtag által
kezdeményezett (egyedi) időpontban minimum 5 fő vagy 5 főre jutó díj vállalása esetén tart
oktatást a GIRO Zrt.
 A GIRO Zrt. oktatási helyiségében megtartott tanfolyam díja tartalmazza az oktatáshoz
szükséges eszközök (nyomtatott tananyag, BKR InterGIRO monitor alkalmazás kezelői
tanfolyam esetén minden fő részére önálló munkaállomás), a bizonyítvány, valamint az ellátás
(üdítő, kávé, tea, gyümölcs, ebéd) biztosítását.
 Klíringtag által kezdeményezett időpontban megtartott oktatási igényt a Klíringtagnak
minimum 30 nappal előbb írásban be kell jelenteni, megjelölve az oktatáson résztvevők
számát, a tervezett oktatási időpontot.
 Külső helyszínen tartott oktatás esetén a GIRO Zrt. laptopon oktatási anyagot, nyomtatott
tananyagot és bizonyítványt biztosít, a kivetítő eszközöket a megrendelő biztosítja.

2
2.1

Tesztelés
Előre meghirdetett időpontban tartott tesztelés díja

Tesztelés, tesztben való részvétel: térítésmentes.

2.2

Klíringtag által kezdeményezett (egyedi) időpontban tartott tesztelés díjai

Amennyiben valamelyik Klíringtag nem az előre meghirdetett tesztelési napokon kívánja
tesztelési feladatait végrehajtani, akkor egyedi kérelmével a tervezett tesztelési időpontot 30
(harminc) munkanappal megelőzően írásban a GIRO Zrt.-hez kell fordulnia.
A Klíringtaggal történt egyeztetést követően a GIRO Zrt. a kérelmet teljesítheti, illetve
elutasíthatja.
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Egyedi időpontban tartott tesztelés díjai:
•

munkanapokon, IG1 vagy IG2 platform igénybevétele esetén:
200.000,- Ft + ÁFA/elszámolási nap,

•

munkanapokon, IG1 és IG2 platform egyidejű igénybevétele esetén:
300.000,- Ft +ÁFA/elszámolási nap,

•

szombati napon 1 a munkanapokon érvényes ár 100 %-os felárral fizetendő.

3

Statisztikai adatszolgáltatás

3.1

Folyamatos adatszolgáltatás

A statisztikai adatszolgáltatást a GIRO Zrt. megrendelés esetén folyamatosan nyújtja a
megrendelésben megjelölt hónaptól a visszavonásban megjelölt hónapig. A visszavonásban a
keltezést követő hónapnál korábbi hónap nem adható meg.
Statisztikai szolgáltatás
Statisztikai adatszolgáltatás csomag

3.2

Díj
60.000,- Ft + ÁFA/hónap

Eseti adatszolgáltatás

A statisztikai adatszolgáltatást eseti jelleggel igénylők részére külön megrendelő alapján készíti
el és küldi meg a GIRO Zrt..
Statisztikai szolgáltatás
Statisztikai adatszolgáltatás csomag

1

Díj
70.000,- Ft + ÁFA/alkalom

Munkanap áthelyezéssel érintett szombati napon a felár nem kerül felszámításra.
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4 Opcionális kiegészítő szolgáltatások
A BKR Szabványok I. kötetében megadott kiegészítő szolgáltatásokat a GIRO Zrt. megrendelés
esetén – az alábbi díjazás ellenében - folyamatosan nyújtja visszavonásig a megrendelést követő
hónap első elszámolási napjától a visszavonás hónapjának utolsó elszámolási napjáig.
Opcionális kiegészítő szolgáltatás

Díj

DETSTA jelentés (DJ.042) készítés átalánydíja

10.000,- Ft + ÁFA/hó

SUMFIOK (SF.091) jelentés készítés átalánydíja

10.000,- Ft + ÁFA/hó

Homogén FOGADÓ KÖTEG (FK.020) készítése

Díjmentes

Fogadó Köteg tranzakciókban mért maximális nagyságának
meghatározása

Díjmentes

Közvetlenül benyújtott csoportos átutalások automatikus
elszámolása

Díjmentes

5

Helyszíni kiszállás

Klíringtag írásos megrendelése alapján a GIRO Zrt. a BKR-t érintő kérdések, problémák
megoldásakor rendszertámogatást nyújt az alábbi díjak felszámítása mellett.
Szolgáltatás

Díj

Rendszermérnök helyszíni támogatás díja 2

25.000,- Ft + ÁFA/óra

Budapest közigazgatási határán belüli kiszállási díj

7.000,- Ft + ÁFA/alkalom

Budapest közigazgatási határán kívül, 100 km-es körzetben a
kiszállási díj

19.000,- Ft + ÁFA/alkalom

Budapest közigazgatási határán kívül, 100 km-es körzeten túl
a kiszállási díj

36.000,- Ft + ÁFA/alkalom

A jelölt tevékenység óradíja a munkanapokon 8-17 óra közötti munkavégzésre vonatkozik. Az ettől eltérő
időpontban végzett tevékenység óradíja 50 000 Ft +ÁFA"
2
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6

Egyéb díjak

A Klíringtag a BKR Üzletszabályzatában megadott formanyomtatvány kitöltésével kérheti az
InterGIRO1 és/vagy InterGIRO2 monitort elérő munkatársai jogosultsági adatait.
A GIRO Zrt. a kért listát/listákat a Klíringtag GIROMail Központi postafiókjára küldi meg.
Amennyiben a Klíringtag nem GIROMailen kéri a lista/listák megküldését, akkor a GIRO Zrt. a lista
díján felül további díjat számít fel.
A Központi Nyilvántartás UGIRO Katalógushoz megadott határidőn túl érkező, a katalógus
lezárását követő módosítási igény esetén Rendkívüli UGIRO katalógus kerül kiadásra, amelyért a
GIRO Zrt. díjat számít fel.
Szolgáltatás

Díj

Elszámolásforgalmi jogosultságok lista GIROMailen történő 5.300,- Ft + ÁFA/alkalom
kiküldése
Jogosultság lista GIROMail-től eltérő csatornán való kiküldés

3.000,- Ft + ÁFA/db

Rendkívüli UGIRO Katalógus kiadása

100.000,- Ft + ÁFA/alkalom
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