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1.

Bankjegyek és érmék címletváltása és átváltása
A Bank valamennyi pénztárában lehetőség van a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek
minősülő forgalomképtelen forintbankjegyek és forintérmék címletváltására, illetve a nehezen felismerhető
és sérült forintbankjegyek és forintérmék átváltására az alábbiak figyelembevételével:
a. A Bank forintbankjegyekből egy alkalommal legfeljebb 50 darabot köteles átvenni, illetve legfeljebb
100 darab forintérmét köteles kiadni. A Bank az Ügyfélre irányadó Kondíciós Listában meghatározott
feltételekkel végez címletváltást, illetve átváltást.
b. A Bank hiányos forintbankjegyet abban az esetben vesz át, amennyiben a bankjegynek a felénél
nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos
forintbankjegyet a Bank akkor veszi át, amennyiben az egyes részek azonos forintbankjegyhez
tartoznak és együttesen az eredeti forintbankjegy felénél nagyobb részt alkotnak.
c. Azon sérült, hiányos forintbankjegyet, amelynek összefüggő felülete nem éri el a bankjegy eredeti
méretének felét, és így értéket nem képvisel, a Bank valamennyi pénztára térítés és díjmentesen veszi
át.
d. A forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának kötelezettsége nem terjed ki arra a
forintbankjegyre, amelynek a valódisága vagy névértéke nem állapítható meg egyértelműen.
e. Valutában történő címletváltást a Bank nem végez. Nehezen felismerhető, sérült, hiányos vagy
szennyezett valuta bankjegyet a Bank sem számlára, sem cserére nem fogad el.

2.

Bevont és bevonás alatti bankjegyek és érmék átváltása

A Bank valamennyi pénztárában lehetőség a bankfióki készpénzkészlet figyelembe vételével díjmentesen és
mennyiségi korlátozás nélkül a forgalomból bevont és bevonás alatti forintbankjegyek és forintérmék
átváltására (cseréjére) az alábbiak figyelembevételével:
a. A Bank hiányos forintbankjegyet abban az esetben vesz át, amennyiben a bankjegynek a felénél
nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos
forintbankjegyet a Bank akkor veszi át, amennyiben az egyes részek azonos forintbankjegyhez
tartoznak és együttesen az eredeti forintbankjegy felénél nagyobb részt alkotnak.
b. Azon sérült, hiányos forintbankjegyet, amelynek összefüggő felülete nem éri el a bankjegy eredeti
méretének felét, és így értéket nem képvisel, a Bank valamennyi pénztára térítés és díjmentesen veszi
át.
c. A Bank a forgalomból forintbevont bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, az érméket
a bevonás határnapjától számított 1 évig köteles átváltani.

d. A forintbankjegyek átváltásának kötelezettsége nem terjed ki arra a forintbankjegyre amelynek a
valódisága vagy névértéke nem állapítható meg egyértelműen.
e. Forgalomból bevont valuta bankjegy és érme átváltást a Bank nem végez.
f. Amennyiben a bankjegy- és érme átváltást a fióki készlet maradéktalanul nem teszi lehetővé lehetőség
van – ügyfél igény alapján – az igényelt bankjegy mennyiség megrendelésére.

