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B-1 HIRDETMÉNY 
A BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1205 Budapest, 
Mártonffy utca 25-27., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042513, adószáma: 10925784-2-43 – a továbbiak-
ban a „Társaság” – az alábbiakban tájékoztatja Partnereit a Társaság által működtetett BISZ-Info 
szolgáltatás használatának 

2022. január 1-től 

érvényes díjairól. 

A Társaság jelen hirdetményében közzétett tarifák nettó díjként értendők. A Társaság a kibocsátott 
számlák fizetési határidejére a számla keltétől számított 15 napot határoz meg. 
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A BISZ-INFO SZOLGÁLTATÁS DÍJAI 

1. ESETI DÍJTÉTELEK 
A Partner megrendelése alapján végzett tevékenységek. Számlázásukra a teljesítést 
követően kerül sor. 

 

1.1. Számlarészletező díja 
A számla részletezés díja a részletező megküldésével egy időben esedékes. 

2 500 Ft./db 

1.2. Szolgáltatási szint beállítás díja  

 Első szolgáltatási szint beállításának díja 
 Szolgáltatási szint emelésének beállítása (upgrade).  
 Szolgáltatási szint csökkentésének beállítása (downgrade). 

A 2.1. pont szerinti próba időszak alatt vagy azt követően történő, első Szol-
gáltatási Szint csökkentésének beállítása (első downgrade). 

1.3. Jogosultság állítási díj 
 Jogosultság beállítási díj 
A Partner által megadott felhasználók regisztrációs és törlése díja.  

díjmentes 
díjmentes 
30 000 Ft./db 
 
díjmentes 
 
 
 
díjmentes 

2. RENDSZERESEN FIZETENDŐ DÍJTÉTELEK 

2.1. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI DÍJAK 
 

A rendelkezésre állási díjak időarányosan fizetendők. Számlázásukra havonta egy al-
kalommal, utólag kerül sor a Szerződés aláírásától számított 30. naptól az alábbiak 
szerint: 

 Új csatlakozók számára az első 30 napos bemutató, próba időszak alatt a Part-
ner által használt Szolgáltatási szint rendelkezésre állásnak nincs a Partnerre 
vonatkozó díja. A bemutatóval kapcsolatos beállítások is díjmentesek. Ezen 
díjmentesség egy Partner által kizárólag egy alkalommal vehető igénybe. 
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 ALAP Szolgáltatási Szint rendelkezésre állási díj 5 000 Ft./hó 

  

 NORMÁL Szolgáltatási Szint rendelkezésre állási díj 35 000 Ft./hó 

 

 EMELT Szolgáltatási Szint rendelkezésre állási díj 57 500 Ft./hó 

  

2.2. Felhasználói díj 
  

A felhasználói havi díj fix összeg, nem időarányosan kerül felszámításra. Ebből követ-
kezően az aktiválás hónapjától kezdve a teljes felhasználói havi díj felszámításra kerül, 
kivéve a 2.1. pont szerinti próbaidőszak alatt. 

1 000 Ft./hó/ 
Felhasználó 

  

Budapest, 2021. december 1. 

 Nagy Viktor 
       vezérigazgató 
 BISZ Zrt. 


