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[díjfizető neve] 
[díjfizető címe] 
 
 

             Frankfurt am Main,  
   [ÉÉÉÉ. hónap nap.] 

 
                                                                   Telefonszám (háttértámogató csoport): +49 69 1344 4690 

                                                                       E-mail-cím: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu 
                                                                       Fizetési azonosító: [hivatkozási szám] 

 
Díjfizetési felhívás 
 
Az EKB döntése alapján a díjfizetői éves felügyeleti díj a következőképpen alakul: 
 

1) Minimális díjkomponens [jelentős 
hitelintézet]/[kevésbé jelentős hitelintézet] 

EUR [  ] 

 
2) Változó díjkomponens [jelentős 
hitelintézet]/[kevésbé jelentős hitelintézet] 

 
EUR 

 
[  ] 

 
Éves felügyeleti díj 

 
EUR 

 
[  ] 

 
 

A Tanács 1024/2013/EU rendelete 30. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EKB éves 
felügyeleti díjat vet ki a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező 
hitelintézetekre, valamint a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban székhellyel 
rendelkező olyan fiókokra, amelyeket a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel 
rendelkező hitelintézet hozott létre. 

 
Ez a díjfizetési felhívás az Európai Központi Bank 1163/2014/EU rendeletének (EKB/2014/41) 4. 
cikke szerint meghatározott pénzintézet által a [ÉÉÉÉ]. évi díjfizetési időszakban fizetendő éves 
felügyeleti díjat állapítja meg. 

 
Az éves felügyeleti díj kiszámítása az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 10. cikkében 
rögzített módszertan alapján történt, különös tekintettel a következő tényezőkre: 

 
- a hitelintézet [kevésbé] jelentős minősítése a [ÉÉÉÉ. hónap nap.] és [ÉÉÉÉ. hónap nap.] 

közötti időszakban; 
 

- az éves felügyeleti díjaknak az Európai Központi Bank (EU) 2018/667 határozatában 
(EKB/2018/12) megállapított és az EKB bankfelügyeleti honlapján közzétett teljes összege;  

 
- az Európai Központi Bank (EU) 2015/530 határozatával (EKB/2015/7) összhangban 

meghatározott [  ] eurós teljes eszközállomány és [  ] eurós teljes kockázati kitettség. 
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Fizetési feltételek 

Az éves felügyeleti díj a díjfizetési felhívás kibocsátási napjától számított 35 napon belül fizetendő, az 

EKB-t terhelő költségek nélkül. Amennyiben a díjfizetési felhívás kiadása előtt a hitelintézet aláírt 

beszedési megbízást adott az EKB részére, az éves felügyeleti díjat a díjfizetési felhívás kibocsátási 

napjától számított 35 napon belül beszedjük a kötelezett számlájáról. 

Ellenkező esetben szíveskedjenek a fizetést banki átutalással vagy a TARGET2 igénybevételével 

rendezni, a fizetési azonosító feltüntetésével. 

 

Fizetés banki átutalással Fizetés a TARGET2 rendszeren keresztül 
 
Kedvezményezett bankja: MARKDEFF (levelező 
bank) 
 
 
IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06 
Kedvezményezett: European Central Bank SSM 

 
Kedvezményezett bankja: ECBFDEFFSSM (a 
SWIFT-üzenet fejlécében szereplő fogadó fél) 
 
 
Kedvezményezett: ECBFDEFFSSM 

 

Értesítés 

Ezt a díjfizetési felhívást az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 13. cikke (2) bekezdésének 

megfelelően juttatjuk el a címzetthez. 

 

Felülvizsgálat 

Az 1024/2013/EU rendelet 24. cikkével összhangban a díjfizetési felhívás közlésének napjától számított 

egy hónapon belül a felhívás belső adminisztratív felülvizsgálata iránti kérelem nyújtható be az EKB 

Adminisztratív Felülvizsgálati Testületéhez. A kérelmet lehetőleg e-mailben kell elküldeni 

az ABOR@ecb.europa.eu e-mail-címre vagy postán a következő címre: The Secretary of the 

Administrative Board of Review, European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am 

Main, Németország. A felülvizsgálati eljárásról az Európai Központi Bank EKB/2014/16 határozatában 

található bővebb információ. Az EKB/2014/16 határozat 9. cikke értelmében a felülvizsgálat iránti 

kérelemnek nincs automatikus halasztó hatálya. A felülvizsgálati kérelem nem érinti hátrányosan a felek 

azon jogát, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke szerint eljárást indítsanak az 

Európai Unió Bírósága előtt. 

 

Ez számítógéppel előállított dokumentum, amely aláírás nélkül is hiteles. 

 
Az EKB felügyeleti díjszámítási módszertanáról, a jogi keretről és az EKB felügyeleti feladatainak ellátásából eredő 
éves költségekről a https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.hu.html címen található 
bővebb tájékoztatás. Az itt található, minden uniós nyelven közzétett oldalak fontos gyakorlati információkkal 
szolgálnak az EKB felügyeleti díjairól, beleértve a hitelintézetek által fizetendő díj becslési módjának részleteit is 
(lásd a https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.hu.html weboldalt). 
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