HIRDETMÉNY

A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak.
A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti:
1.rész Általános rendelkezések
XIII. Fedezet fejezet 13.3 pont
2. rész Az egyes ügyletekre, szolgáltatásokra, vonatkozó speciális rendelkezések
I. Számlavezetés
XI. Hitelkártya fejezet 11.1; 11.2.1; 11.3.1; 11.4; 11.5; 11.6.2; 11.6.3; 11.6.5; 11.7.2; 11.8.111.8.4; 11.8.6; 11.8.9; 11.8.10; 11.10.2 pontok.
Általános Üzleti Feltételek 2. számú melléklet Kiszervezési lista
A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2016. november 1.
A Bank által korábban meghirdetett, 2016. november 1-jétől hatályos módosításokat, és a jelen
hirdetménnyel közzétett módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Általános Üzleti Feltételek a mai
naptól elérhető a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.
A módosított pontok a jelen hirdetmény mellékletében is megtekinthetőek. A könnyebb tájékozódás
érdekében a módosuló részek aláhúzással vannak jelölve.

2016. október 28.

Raiffeisen Bank Zrt.

Melléklet:
1.rész Általános rendelkezések
XIII. Fedezet fejezet 13.3 pont
Az Ügyfél által kezdeményezett egyes megbízásokat – így különösen bizonyos bankkártya tranzakciókat
– a Bank abban az esetben is teljesíthet, illetve az Ügyféllel szemben bármilyen jogcímen keletkező
követelésével a Bank abban az esetben is megterhelheti Ügyfél fizetési számláját, ha az adott fizetési
számlán vagy hitelkártya-számlán nem áll rendelkezésre a szükséges pénzügyi fedezet, illetve a megbízás
teljesítésével vagy a banki követelés terhelésével az Ügyfél részére jóváhagyott fizetési számlahitel-keret
vagy az Ügyfél hitelkártyájához megállapított hitelkeret túllépésre kerül. Ilyen esetben a Bank a megbízás
teljesítéséhez szükséges mértékben, illetve az érvényesített követelés erejéig – az Ügyfél külön kérelme és
megkérdezése nélkül – kényszerhitelt nyújt az Ügyfél részére, amelynek összegével megterheli Ügyfélnek
az adott tranzakcióval érintett fizetési számláját, illetve hitelkártya-számláját. A kényszerhitel megfizetése
az Ügyfél által a fizetési számla/hitelkártya-számla megterhelése napján azonnal esedékessé válik, így
az ebből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére a Bank az Ügyfelet bármikor felszólíthatja. A
kényszerhitel terhelése folytán a fizetési számlán keletkezett negatív egyenleg illetve hitelkeret-túllépés
összege után a Bank a Kondíciós Listában meghatározott mértékű késedelmi kamatot, illetve díjat számít
fel. A kényszerhitel összege után számított kamattal, illetve díjjal a Bank havonta megterheli az Ügyfél
fizetési számláját, illetve hitelkártya-számláját és a kamat- illetve díjösszeggel a kényszerhitelt megnöveli.
A hitelkeret túllépése esetén a Bank a Kondíciós Listában közzétett további díjat is felszámíthat. A Bank
Lakossági és Prémium Ügyfeleire vonatkozóan a jelen pontban írt szabályokat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a Bank a fizetési számlára, valamint a hitelkártya-számlára vonatkozóan nem nyújt
kényszerhitelt. A Bank a követelést a bankszámlához, illetve a hitelkártya-számlához kapcsolódó
követelés-nyilvántartó számlán, mint Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozást tartja nyilván. A
nyilvántartott követelés összege után, a követelés kiegyenlítésekor az Ügyfél köteles a Bank részére a
Kondíciós Listában meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni.
Az alábbi rész a fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet alapján egészül ki
a számlaváltás új szabályaival a Bank Private Banking üzletága által kiszolgált kiemelt magánügyfelekre
vonatkozóan.
2. rész Az egyes ügyletekre, szolgáltatásokra, vonatkozó speciális rendelkezések
I. Számlavezetés
1.7 Fizetési számlaváltásra (bankszámlaváltásra) vonatkozó különös rendelkezések a
Bank Private Banking üzletága által kiszolgált kiemelt magánügyfelekre vonatkozóan.
1.7.1 Fogalmak
Fizetési számlaváltás (bankszámlaváltás): a fogyasztó a fizetési számlaváltásról szóló 263/2016.
(VIII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján Magyarországon nyitott és vezetett fizetési
számlája tekintetében kezdeményezi a számlára beérkező ismétlődő átutalások, rendszeres átutalási
megbízások és beszedési megbízások átirányítását egy másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
Számlaváltási eljárásban résztvevő felek: a fogyasztó, a korábbi és az új számlavezető pénzforgalmi
szolgáltató.

Korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató (a továbbiakban régi Bank): az a pénzforgalmi
szolgáltató, amely továbbítja a számlaváltáshoz szükséges információkat.
Új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató (a továbbiakban új Bank): az a pénzforgalmi szolgáltató,
amelynek a számlaváltáshoz szükséges információkat továbbítják.
Fizetési számlaváltással (bankszámlaváltással) érintett megbízások:
• beérkező ismétlődő átutalás: ugyanazon fizető fél részéről rendszeres időközönként érkező
pénzösszegnek a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírása
• rendszeres átutalási megbízás: amellyel a fizető fél meghatározott összegnek meghatározott
időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően történő átutalására ad megbízást
• beszedési megbízás: amellyel a számlatulajdonos arra ad felhatalmazást, hogy a
kedvezményezett a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül a fizetési számlája
terhére meghatározott összeget szedjen be.
Bankszámlaváltást kezdeményezni csak érvényes, fennálló megbízásokat érintően lehet.
1.7.2 A számlaváltás kezdeményezése és visszavonása
A Rendelet szerinti számlaváltásra kizárólag fogyasztó részére Magyarországon nyitott és azonos
pénznemben vezetett bankszámlák esetében kerülhet sor akkor, ha az érintett bankszámlák lehetővé teszik
legalább a készpénz befizetését, készpénz kifizetését, átutalás teljesítését, valamint a jóváírást.
Számlaváltást a bankszámla tulajdonosa – több számlatulajdonos esetén a számlatulajdonosok
együttesen – kezdeményezhet(nek) az új Banknál írásban, a Bank által rendelkezésre bocsátott
formanyomtatványon. Több bankszámlát egyidejűleg érintő számlaváltás esetén a kezdeményezés
bankszámlánként történik.
A Raiffeisen Bank számlavezetési szolgáltatásában a közös tulajdonban álló bankszámla nem elérhető,
így bankszámlaváltás keretében a Raiffeisen Bank csak olyan Ügyfél részére nyit és vezet bankszámlát,
aki a régi Banknál vezetett bankszámlája tekintetében egyedüli tulajdonos volt.
A számlaváltás akadályát képezi, ha az új Bank által a régi Bank részére az Ügyfélről átadott azonosító
adatok eltérnek a régi Bank nyilvántartásában rögzített adatoktól, továbbá ha a bankszámlaszám a
meghatalmazásban tévesen kerül megjelölésre.
A számlaváltási meghatalmazásban a fogyasztó az alábbi rendelkezéseket teheti:
• megjelölheti a számlaváltással érintett valamennyi, vagy egyes megbízásokat;
• meghatározhatja azt a munkanapot, amelytől kezdődően a rendszeres átutalási megbízásokat
és a beszedési megbízásokat már az új Banknál nyitott és vezetett számláról kell teljesíteni – ez
a nap legkorábban azt a napot követő hatodik munkanap lehet, amelyen a számlaváltáshoz
szükséges adatokat az új Bank a régi Banktól megkapta (a meghatalmazás új Bank általi
nyilvántartásba vételét követő 13. munkanap);
• felmondhatja a régi Bank által vezetett bankszámlát (keretszerződést) – a számla (keretszerződés)
megszűnésére a meghatalmazásban fentiek szerint megjelölt naptól számított felmondási idő
elteltével vagy felmondási idő hiányában a meghatalmazásban megjelölt munkanappal kerül sor;
• nyilatkozhat arról, hogy maga végzi a beérkező ismétlődő átutalások fizető feleinek, illetve a
beszedések kedvezményezettjeinek értesítését, vagy ezzel az új Bankot bízza meg – ez utóbbi
esetben a fogyasztó megadja az átutalásokat kezdeményező felek postai vagy elektronikus
elérését biztosító adatokat, ideértve a kapcsolattartó személy eléréséhez szükséges adatokat is;
• igényelheti a beszedési megbízás pénzforgalmi szolgáltató által betartandó feltételeinek
módosítását, ha ahhoz a kedvezményezett hozzájárulása nem szükséges;
• kérheti, hogy a régi Bank a számlaváltással érintett rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez
szükséges adatokat, valamint a beszedési megbízások adatait részére küldje meg.

Fogyasztó a számlaváltás kezdeményezése iránti megbízását a régi Bank adatszolgáltatásának új Bank
általi fogadását követően nem vonhatja vissza.
1.7.3 Számlaváltási eljáráshoz kapcsolódó feladatok és határidők
A számlaváltás teljesítésére minden esetben a fogyasztó meghatalmazásban foglalt rendelkezése szerint
kerül sor. A jelen pontban rögzített határidők abban az esetben irányadóak, ha a feladatok teljesítéséhez
szükséges adatok maradéktalanul az eljáró bankok rendelkezésére állnak. Hiánypótlás esetén a határidő
a hiánypótlásra való felhívástól az abban foglaltak teljesítéséig eltelt napok számával meghosszabbodik.
Az új Bank a számlaváltásra irányuló meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül köteles
felkérni a régi Bankot az alábbi műveletek végrehajtására, amennyiben azt a számlaváltási
meghatalmazás tartalmazza:
• számlaváltással érintett rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges adatok és a
beszedési megbízások adatainak átadása;
•

a megelőző 13 hónapban a bankszámlára érkező rendszeres átutalásokra, és a beszedők által
kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra vonatkozó adatok átadása;
a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól/napon:

•
•
•
•

a
a
a
a

beszedési megbízások teljesítésének leállítása;
rendszeres átutalási megbízások törlése;
bankszámla pozitív egyenlegének átutalása az új Banknál nyitott vagy vezetett bankszámlára;
bankszámla lezárása.

A régi Bank a felkérés alapján az alábbi feladatokat végzi el:
• a felkérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül eleget tesz adatszolgáltatási
kötelezettségének;
• a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól/napon
nem teljesíti a beszedési megbízásokat
törli a rendszeres átutalási megbízásokat
a bankszámlán fennmaradó pozitív egyenleget átutalja az új Banknál nyitott és vezetett
bankszámlára;
• a bankszámlát megszünteti.
Az új Bank az adatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül, amennyiben a rendelkezésére álló
adatok azt lehetővé teszik:
• rögzíti, és a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól teljesíti a rendszeres átutalási
megbízásokat;
• megteszi az előkészületeket a beszedési megbízások teljesítésére;
• tájékoztatja a fogyasztó bankszámlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján az új bankszámláról;
•

tájékoztatja a beszedőket az új bankszámláról, és megjelöli azt az időpontot, amelytől
kezdődően a beszedési megbízást a bankszámla terhére teljesíti.
Amennyiben a tájékoztatáshoz szükséges adatok nem állnak az új Bank rendelkezésére, felkéri a
fogyasztót, vagy a régi Bankot a hiányzó adatok pótlására.

1.7.4 Számlazárást akadályozó körülmények
A Bank, mint a számlaváltási eljárásban résztvevő régi Bank a bankszámla (keretszerződés)
megszüntetését az alábbi esetekben nem tudja az Ügyfél számlaváltási meghatalmazásban adott
rendelkezése szerint végrehajtani:
a. a bankszámlához kapcsolódó követelés-nyilvántartó számlán Bankkal szemben fennálló, lejárt
tartozás van nyilvántartva;

b. a bankszámlán nem áll rendelkezésre a megszüntetésért Bank által felszámított költség
fedezete;
c. Ügyfélnek a bankszámlához kapcsolódóan Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozása van;
d. a bankszámlához Sokoldalú OKOSkártya szerződés, továbbá pénz és/vagy értékpapírral
fedezett Hitelkártya szerződés kapcsolódik;
e. inkasszót (felhatalmazó levélen alapuló beszedést), hatósági átutalást, átutalási végzést vagy
végrehajtást nyújtottak be a bankszámla ellen, amelyek bármelyikének feldolgozása,
végrehajtása vagy sorban állása a számlaváltási eljárás kezdeményezésekor fennáll vagy a
számlaváltási eljárás alatt foganatosításra kerül;
f. a bankszámlán élő betétlekötés van;
g. a bankszámlához olyan hiteltörlesztésre/hitelkeret visszafizetésére vonatkozó megbízás
kapcsolódik, amely csak a bankszámláról teljesíthető;
h. a bankszámlához széfbérleti szerződés vagy postafiók-szolgáltatás kapcsolódik;
i. a bankszámlához elektronikus banki szolgáltatás kapcsolódik;
j. vitás tranzakció, ügyfélpanasz kivizsgálása van folyamatban;
k. a bankszámla a számlaváltási eljárás során időközben hagyatéki eljárás tárgyává vált, vagy a
számlaváltással érintett bankok bármelyike tudomást szerez a számlatulajdonos haláláról;
l. a bankszámla egyenlegét zárolták;
m. a bankszámlához bankszámlahitel szerződés kapcsolódik;
n. a bankszámla az Ügyfél által igénybevett más banki szolgáltatáshoz kapcsolódik, ide értve
különösen, ha a bankszámla más banki szolgáltatáshoz kapcsolódó elszámolás végrehajtására
szolgál
Amennyiben a bankszámla megszüntetésének a fentiek szerint akadálya van, erről a Bank a
számlatulajdonost írásban haladéktalanul tájékoztatja.
1.7.5 Számlanyitás megkönnyítése más EGT- államban
A Bank más EGT-államban való számlanyitás megkönnyítése érdekében a számlatulajdonos Ügyfél
kérésére magyar nyelven, vagy a számlatulajdonossal való megállapodás alapján kikötött más nyelven,
díj-és költségmentesen kimutatást ad a rendszeres átutalási megbízásokról, beszedési megbízásokról, a
megelőző 13 hónapban a bankszámlán jóváírt ismétlődő beérkező átutalásokról, valamint a bankszámla
terhére teljesített beszedési megbízásokról. A bankszámla megszüntetése esetén a bankszámla pozitív
egyenlegét a számlatulajdonos kérésére átutalja az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott
vagy vezetett fizetési számlára. Ezt a kötelezettségét a Bank a számlatulajdonos által megjelölt, de
legkorábban a számlatulajdonos kimutatásra irányuló kérésének előterjesztését követő hetedik
munkanapon, amennyiben a felek a számlaszerződésben felmondási időt kötöttek ki, annak lejártát
követő munkanapon teljesíti. A Bank haladéktalanul tájékoztatja a számlatulajdonost arról, ha a fizetési
számla megszüntetésének az 1.7.4 pontban hivatkozott valamely akadálya van.
1.7.6. Adatkezelés
A régi és az új Bank közötti adatátadásra védett, zárt hálózaton keresztül, vagy nyílt hálózaton,
titkosítással, fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy elektronikus bélyegző használatával kerül sor.
A védett, zárt hálózaton történő üzenetváltás lebonyolítása kiszervezés keretében, a GIRO
Elszámolásforgalmi Zrt. (GIRO Zrt.) közreműködésével történik abban az esetben, ha a számlaváltással
érintett mindkét bank igénybe veszi a GIRO Zrt. számlaváltási folyamatot támogató informatikai
szolgáltatását.
A számlaváltás kezdeményezésével vélelmezni kell a fogyasztó hozzájárulását ahhoz, hogy a
számlaváltási meghatalmazásban foglalt banktitoknak minősülő adatait a számlaváltási eljárásban
résztvevő bankok a meghatalmazásban foglaltak végrehajtása érdekében egymás, valamint a
számlaváltással összefüggő értesítés keretében a számlaváltással érintett beszedési megbízás
kedvezményezettje és/vagy a beérkező ismétlődő átutalás fizető fele részére átadják.

1.7.7 Egyéb rendelkezések
A számlaváltáshoz kapcsolódó díjtételeket a Kiemelt Magánügyfelekre vonatkozó mindenkor hatályos
Kondíciós Lista tartalmazza.
A Bank számlaváltási eljárásával kapcsolatban Ügyfél az Általános Üzleti Feltételekben foglaltak szerint
jogosult panasszal élni.
1.8 A bankszámlaváltás részletes szabályait a Bank Lakossági és Prémium Ügyfeleire vonatkozóan a
Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza.
A hitelkártyára vonatkozó fejezetben a Bank fogalmazásbeli pontosításokat, valamint a Bank új követelésnyilvántartó rendszerének bevezetésére tekintettel szükséges változtatásokat hajtott végre.
XI. Hitelkártya fejezet
11.1 Fogalmi meghatározások
Hitelkeret: Az Ügyfél kártyaigénylésében megjelöltek alapján, hitelbírálatot követően – a Hitelkártya
kibocsátására vonatkozó pozitív döntés esetén és a hitelbírálat eredményétől függő mértékben – Bank
által megállapított, módosítható keretösszeg, amelynek erejéig Ügyfél és a Társkártya-birtokos(ok) a
Hitelkártyával, társkártyával – Illetve a Bank által mindenkor lehetővé tett módokon – tranzakciókat
bonyolíthat(nak).
11.2 A Hitelkártya és a Hitelkeret igénylése
11.2.1
……
Ügyfél saját részére – ugyanazon típusból – egy darab Hitelkártyát igényelhet, továbbá az általa
megnevezett, legfeljebb a Kondíciós Listában meghatározott számú személy részére – az Ügyfél részére
kibocsátott Hitelkártyával megegyező típusból – személyenként egy darab társkártya igényelhető.
…….
11.3 A Hitelkeret megállapítása, a Hitelkártya és a PIN-kód kibocsátása
11.3.1 Bank a kártyaigénylésben foglaltak alapján, a lefolytatott hitelbírálat eredményétől függően saját,
kizárólagos hatáskörében dönt a kártyaigénylés elfogadásáról és – a megállapított, illetve felajánlásra
kerülő – Hitelkeret összegéről.
A Bank írásban, illetve a kártyaigénylésen megadott egyéb elérhetőségeken értesíti a Hitelkártya-igénylő
Ügyfelet a kártyaigénylés elfogadásáról és a Bank által megállapított, felajánlott Hitelkeret összegéről. A
kártyaigénylés elutasításáról a Bank írásban ad tájékoztatást.
A Bank a Hitelkártyát és a hozzá tartozó PIN-kódot a bankfiókban személyesen megjelenő Hitelkártyaigénylő Ügyfélnek (Társkártya-igénylőnek), illetve jelentős és tartós akadályoztatása esetén (pl. kórházi
ápolás) kivételes esetben az általuk teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan
meghatalmazott személynek adja át, vagy azt a Hitelkártya-igénylőnek (Társkártya-igénylőnek) postai úton
kiküldi.
Ügyfél (Társkártya-birtokos) a Bank ez irányú felhívására a Bank rendelkezésére bocsátja aláírásmintáját,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a Banknak adott megbízásait, jognyilatkozatait, valamint a Banknak

küldött értesítéseket, bejelentéseket ezen aláírásmintával megegyező módon írja alá. Ügyfél (Társkártyabirtokos) tudomásul veszi, hogy Bank az aláírás-vizsgálaton túlmenően, a szerződéssel kapcsolatos egyes
jognyilatkozatok, valamint Ügyfél egyéb rendelkezéseinek teljesítését megelőzően jogosult a Ügyfél
személyi adatainak ellenőrzésére.
11.4 Telefonos azonosító kód (D-PIN)
Társkártya-birtokos részére D-PIN-kód nem igényelhető, kivéve, ha az Ügyfél fizetési számlája tekintetében
állandó meghatalmazással rendelkezik.
11.5 Társkártya-birtokos
…….
Jelen Általános Üzleti Feltételeknek az Ügyfélre, Hitelkártyára vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen a
Társkártya-birtokosra és a társkártyára is alkalmazni kell, amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek
másként nem rendelkeznek. Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Társkártya-birtokos a hitelkártyára
vonatkozó szerződéses feltételeket megismerje és maradéktalanul betartsa. Társkártya-birtokos jogosult
az Ügyfél által kezdeményezhető, a hitelkártya szerződésben megjelölt tranzakciók végzésére, de ezen
túlmenően nem tehet érvényesen a hitelkártya szerződés fennállására, megszűnésére, módosítására
vonatkozó semminemű nyilatkozatot.
……..
Bank semmiféle felelősséggel nem tartozik Ügyféllel szemben az olyan károkért, amelyek abból eredően
érik Ügyfelet, hogy Társkártya-birtokos a társkártyát nem a jelen Általános Üzleti Feltételek és a hitelkártya
szerződés rendelkezéseinek megfelelően használja, illetve e rendelkezésekbe ütköző magatartást tanúsít.
………
11.6 A Hitelkártya használata
11.6.2 ………

Amennyiben Ügyfél a Hitelkeret csökkentése esetén a csökkentett Hitelkeretet nem kívánja a továbbiakban
igénybe venni, abban az esetben jogosult a Hitelkártya használatát – a jelen Általános Üzleti Feltételeknek
a Hitelkártya használatának megszűnésére vonatkozó rendelkezései szerint – felmondani. Ha Ügyfél a
Bank által csökkentett Hitelkeretet nem fogadja el, akkor a Bank is jogosulttá válik a hitelkártya-szerződés
azonnali hatályú felmondására és a Hitelkártya letiltására.
……..
11.6.3
……..
Amennyiben Ügyfél a Hitelkártya-számla javára a Hitelkeret kihasznált részét és az esetleges Hitelkeret
túllépés összegét meghaladó összegű befizetést teljesít, abban az esetben ezen összeg a Hitelkeret
növelése nélkül felhasználható. A Hitelkártya-számlán a hitelkeretet meghaladó összeget a Bank
nyilvántartja. Bank jogosult a Hitelkártya-számla megszűnése esetén a Bank által nyilvántartott összeget
az Ügyfél fizetési számlájára átutalni.
……..
11.6.5 A Hitelkeret a Hitelkártya-számlához kapcsolódóan Bank által kibocsátott Hitelkártya(ák)
használatával, eseti átutalási megbízás megadásával, valamint a Kondíciós Listában meghatározott

egyes kártyatípusok esetében csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás
megadásával vehető igénybe. A Bank lehetővé teheti, hogy Ügyfél a Hitelkártya-számla terhére
más fizetési módok (megbízások) útján is rendelkezzen. Bank a Hitelkártya-számlát érintően – a
Hitelkártya, illetve a fizetési számla megszüntetés kivételével – pénztári kifizetést nem teljesít.
…….
11.7 Díjak, költségek, jutalékok
11.7.2 A Bank a mindenkori Kondíciós Lista szerinti díjakkal, költségekkel és jutalékokkal az egyes
tranzakciók – jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltak szerinti – elszámolásakor, illetve
felmerülésükkor terheli meg a Hitelkártya-számlát, mellyel egyidejűleg csökkenti a rendelkezésre álló
Hitelkeret felhasználható egyenlegét. Amennyiben a díj-, költség-, jutalék terhelésekor nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet, a Bank követelését a hitelkártya-számlához kapcsolódó követelésnyilvántartó számlán, mint Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozást tartja nyilván.
11.8 A Hitelkártya-használat során keletkezett tranzakciók elszámolása
11.8.1 A Bank az Ügyfél (Társkártya birtokos) részére kibocsátott Hitelkártya használatával végrehajtott
tranzakciók összegével – azok jogosságának vizsgálata nélkül – valamint az eseti átutalási megbízás és
a csoportos beszedési megbízás összegével a Hitelkártya-számlán rendelkezésre álló Hitelkeret
felhasználható egyenlegét csökkenti, majd a Hitelkeretből igénybe vett összeget jelen Általános Üzleti
Feltételek 10.1.6.1 pontjában foglaltak szerint elszámolja Ügyfél Hitelkártya-számlája terhére.
A Hitelkártya-számla elszámolási számlaként funkcionál azzal, hogy annak pozitív egyenlegére a Bank
nem fizet kamatot.
11.8.2
….
A mindenkori számlakivonaton feltüntetett záró egyenleg és a Hitelkeret túllépés összegének megfizetése
teljes összegben esedékes és legkésőbb a számlakivonaton megjelölt fizetési határidőig fizetendő meg,
kivételt képez(nek) azon eset(ek), ha Ügyfél a visszafizetés 11.8.4. pontban foglalt egyéb lehetőségével
él, illetve ha a Bank a Hitelkeret túllépés összegének azonnali visszafizetésére az Ügyfelet a 11.8.4 pont
szerint külön felszólítja.
…….
11.8.3 Amennyiben az aktuális záró egyenleg szerinti teljes tartozás, és Hitelkeret túllépés esetén annak
összege a mindenkori számlakivonatban megjelölt fizetési határidőig maradéktalanul visszafizetésre
kerül, Bank – a készpénzfelvételi tranzakciók kivételével – a tárgyhavi tranzakciók összege után nem
számít fel kamatot.
11.8.4 Ügyfél jogosult úgy dönteni, hogy nem fizeti vissza a Bank részére az aktuális záró egyenleg
szerinti teljes tartozását, mely esetben a számlakivonat-készítés napját követően, a mindenkori Kondíciós
Listában, illetve a számlakivonatban megjelölt fizetési határidőig legalább a Minimum fizetendő összeget
köteles megfizetni Bank részére. Ellentmondás, kétség esetén a Kondíciós Listában megjelölt határidő az
irányadó.
……..

A Minimum fizetendő összeg az aktuális számlakivonatban megjelölt záró egyenleg szerinti tartozásnak
a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott mértékében, de legalább a Minimum fizetendő összeg
legkisebb összegeként kerül meghatározásra. Amennyiben az Ügyfél tartozásának összege meghaladja
a Hitelkeretet, úgy az Ügyfél a Minimum fizetendő összeget, és a Hitelkeret túllépés összegét együttesen
köteles a Bank részére megfizetni.
……..
11.8.6 A Minimum összeg megfizetésének kötelezettsége abban az esetben áll fenn, amennyiben az
aktuális számlakivonat záró egyenlege szerint fennálló tartozás összege a Minimum fizetendő összeg
mindenkori Kondíciós Listában megjelölt legkisebb összegét eléri vagy meghaladja.
Amennyiben Ügyfél a Minimum fizetendő összeget nem vagy csak részben fizeti meg a Bank részére,
úgy a meg nem fizetett tartozás automatikusan hozzáadódik a következő havi időszakban fizetendő
Minimum összeghez.
Ügyfél 11.8.4-11.8.6. pont alapján aktuálisan fennálló fizetési kötelezettségét, mint Bank felé
visszafizetendő összeget, a Bank a számlakivonatban tünteti fel.
11.8.9 Amennyiben Ügyfél a számlakivonat készítésének napjától az aktuális fizetési határidő lejártáig
terjedő időszak alatt nem teljesíti legalább a számlakivonat szerinti aktuálisan fennálló fizetési
kötelezettségét, úgy a Bank– a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott mértékű – havi Késedelmi
díj felszámítására jogosult.
……..
11.8.10 A Hitelkártya-számla javára teljesített (befizetett, átutalt) összegek az alábbi sorrendben
kerülnek elszámolásra:
1. ügyleti kamat
2. díjak, jutalékok
3. csoportos beszedési megbízás összege
4. a tranzakciók összegei, a legkorábban lebonyolított tranzakciótól kezdődően időrendi sorrendben.
Az azonos értéknappal könyvelt tranzakciók esetén a kiegyenlítési sorrend:
1. készpénzfelvétel tranzakció, ide értve az eseti átutalási megbízás alapján terhelt összeget is
2. vásárlási tranzakció.
A visszafizetett összegek jóváírásukat követően, – a Hitelkeret összegének erejéig – jelen szerződésben
foglaltak szerint újra felhasználhatók.
A Bank mind a forintban, mind a devizában felmerült költségeket a számla devizanemében számítja fel.
A Hitelkártya-számla javára az alábbi módokon lehet fizetéseket teljesíteni:
– pénztári befizetés
– a Banknál vezetett fizetési számla terhére történő eseti, illetve állandó átvezetési megbízás
– más banknál vezetett fizetési számla terhére történő banki átutalás

– keretfeltöltő szolgáltatás az aktuálisan fennálló teljes tartozás (i) Banknál vezetett fizetési számla terhére
történő átvezetésére, vagy (ii) beszedésére más banknál vezetett fizetési számla terhére megadott
csoportos beszedési megbízással
– aktuálisan fennálló fizetési kötelezettség teljesítésére, mint Bank felé visszafizetendő összegre vonatkozó
átvezetési megbízás a Banknál vezetett fizetési számla terhére vagy arra vonatkozóan adott csoportos
beszedési megbízás más banknál vezetett fizetési számla terhére
Amennyiben Ügyfél az aktuálisan fennálló teljes tartozás teljesítésére ad csoportos beszedési megbízást
vagy állandó átvezetési megbízást (keretfeltöltő szolgáltatás), és a terhelendő fizetési számlán a teljes
tartozás kiegyenlítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a megbízást az aktuálisan
fennálló fizetési kötelezettség összegére teljesíti.
A Hitelkeret túllépésre, mint Bankkal szemben fennálló, lejárt tartozásra befizetett összegnek az
elszámolása a fentiektől eltérően az ÁÜF XIII/B fejezetében foglaltak szerint történik.
11.10 Hitelkártya letiltásának kezdeményezése
11.10.2 A Hitelkeret túllépése esetén, továbbá abban az esetben, ha Ügyfél a mindenkori
számlakivonatban megjelölt fizetési határidőn belül az esedékes fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a
Bank jogosult a Hitelkártyát (ideértve az adott hitelkártya-számlához tartozó valamennyi hitelkártyát) –
saját hatáskörében hozott döntése alapján egyoldalúan – időlegesen, illetve véglegesen letiltani.
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