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Felhasználói kézikönyv 

Bankszámlaválasztó program 

Egy jól megválasztott számlacsomaggal éves szinten akár több ezer forint is megtakarítható. 

Ezért évente legalább egyszer célszerű rászánni az időt az alapos tájékozódásra. 

A program célja, hogy megkönnyítse a tájékozódást a számlatermékek és a bankkártyák 

között. Fontos, hogy a program az Ön által megadott, számlahasználatára vonatkozó 

információkat csak a programon belüli navigáció folyamán őrzi meg, a programból való 

kilépéskor e bejegyzések törlődnek. 

A program használatának lépései: 

 Profilválasztás 

 Előzetes szűrés (a kiválasztott profil ismertetése) 

 Költségkalkuláció 

 További szűrés 

A program ismertetése 

A képernyő közepén látható szöveg a program használatával, illetve az ott található 

termékadatokkal kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmaz. Ezek elolvasását a jelölő körbe 

tett pipával kell igazolni. Ezt követően a programot a „Tovább a program használatára” 

gombbal indíthatja. 
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A képernyő felső részén található linkek: 

- A Szótár – tartalmazza a magyarázatra szoruló címszavakat  

- A Fogyasztóvédelmi információk segítik a megfelelő számla kiválasztását  

- A Súgó alatt található a program részletes felhasználói kézikönyve 

 

A ?-jel piktogramok az adott mezővel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazzák.  

 

1. képernyő – Profilválasztás 

 

A számlatermékek kereséséhez szükséges a számlahasználati szokásoknak megfelelő 

ügyfélprofil választása. Ezt segítik a képernyő bal oldalán található szűrőfeltételek. Ezek 

kitöltése után a profilajánlás gombra kattintva a program narancsszínű kiemeléssel jelöli a 

leginkább megfelelő profil(oka)t, illetve szürkével azokat, amelyek választása a megadott 

feltételek mellett nem lehetséges. A program használatához kötelező profilt választani!  

A „Tovább a profil ismertetéséhez” gombra kattintva léphet tovább a programban. 
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2. képernyő – Előzetes szűrés  

A választott profil részletes ismertetését a képernyő felső részén találja. Ha esetleg mégsem 

az Ön számlahasználati szokásainak megfelelő profilt választott, akkor a képernyő alján 

található „Vissza a profilválasztáshoz” gomb segítségével módosíthatja választását. 

A termékkínálat tovább szűkíthető: választhat például megyé(ke)t, ami a lakhelye szerinti 

bankfiókok megtalálásában segíthet. A feltételek kitöltése után nyomja meg a „Szűrés” 

gombot.  
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Összehasonlító táblázat 

A profilnak, illetve a megjelölt feltételeknek megfelelő termékeket az összehasonlító 

táblázat tartalmazza. A találatok az egyes oszlopokra kattintva tetszőlegesen rendezhetőek. 

A lapozó gombbal lehet továbblépni a következő oldalakra.  

Az „Összehasonlításra kijelöl” cellájába kattintva egyszerre maximum 5 termék jelölhető 

ki, és az „Összehasonlítás” gombbal lehet frissíteni. Ekkor néhány fontosabb szempont 

szerint rendezve külön ablakban láthatóak a termékek. 

A „Kamatkondíciók és bankkártyák” cellában található gombra kattintva a számla 

egyenlege után fizetett kamatok, valamint az igényelhető bankkártyákat tartalmazó táblázatok 

találhatók. 

 

Amennyiben talál az igényeinek megfelelő számlaterméket, úgy a termék nevére kattintva 

megnyithatja az adott termék részletes kondíciót tartalmazó termékadatlapot. 

Az „Összehasonlító táblázat” oldalát bezárva visszatérhet az „Előzetes szűrés” oldalára, 

ahol a számlahasználat becsült költségei számításához a „Tovább a 

költségkalkulációhoz” gombra kattintva juthat. 
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3. képernyő – Költségkalkuláció 

Itt az Ön által megadott számlahasználati szokások alapján számítja ki a program a számla 

használatának havi átlagos becsült költségét. Az egyes tranzakciótípusoknál a program 

automatikusan megadja a tranzakció tipikus darabszámát és egy tranzakció átlagos 

összegét, melyek az egyéni szokásoknak megfelelően módosíthatók. A „Költségszámítás” 

gomb megnyomása után a táblázat „Havi átlagos becsült költség” oszlopa tünteti fel a 

számított költséget. 

A termékkört a számlához kapcsolódó szolgáltatások alapján - bankkártya típusa, SMS-

szolgáltatás, megtakarítási lehetőség - a „Tovább a további szűrésre” gombra kattintva 

tovább szűkítheti. 

Amennyiben a „Költségszámítás” elvégzése nélkül próbálna a „További szűrés” oldalra 

lépni az alábbi hibaüzenetet kapja. 

 

Ez esetben az üzenet bezárása, és a „Költségszámítás” gomb megnyomása után léphet 

tovább. 
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4. képernyő – A számlák közötti további szűrés   

Itt adható meg pl. az igényelt bankkártya típusa, hogy kér-e SMS-szolgáltatást stb. A 

legördülő menüből a CTRL és az Alt billentyűk egyidejű lenyomásával egyszerre több 

intézmény is kijelölhető. A „Szűrés” gombbal szűkíthető. A termék megnevezésére 

kattintva megjelenik a termék adatlapja, mely rendszerezetten tartalmazza a részletes 

információkat.  

Akár új számla megnyitásáról, akár számlaváltásról van szó fontos, hogy mielőtt dönt, 

tájékozódjon! 
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