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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 01-10-041054, továbbiakban: Bank) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (mint
a Bank felügyeleti hatósága, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.39.) 2004. augusztus 26. napján kelt, I-2061/2004.
számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult devizabelföldi és devizakülföldi természetes
személyek részére lakossági bankszámlát vezetni.
A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Magyar Posta, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) a hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) szerint a Bank többes kiemelt közvetítője. A Posta banki
szolgáltatások elnevezés alatt értékesített pénzügyi szolgáltatásokat az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. nyújtja.
A mindenkori hatályos Posta Számlavezetés Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt
rendelkezések, valamint a Bank hivatalos tájékoztatója a lakossági számlavezetés során alkalmazott kondíciókról,
díjakról, jutalékokról, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjéről, illetve a lakossági ügyfelek megtakarításai után
fizetett kamatok mértékéről, és a postai folyószámlahitel kondícióiról szóló Hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) a
Bank, és a Számlatulajdonos között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Az ÁSZF hatálya kiterjed mindazon szerződésekre, melyek az itt írt Általános Szerződési Feltételek kötelező
alkalmazásáról rendelkeznek.
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Bank Üzletszabályzatának és Hirdetményének rendelkezései az
irányadóak.
Az ÁSZF és az Üzletszabályzat közötti esetleges eltérés esetén az ÁSZF, az ÁSZF és a Szerződés közötti eltérés esetén
a Szerződés, Hirdetmény és Szerződés esetén a bankszámlaszerződés az irányadó.
A Szerződésben, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény (Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról 18/2009. sz. MNB rendelet (MNB Rendelet) a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyéb, a pénzforgalomra
vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók.
Az ÁSZF-et, az Üzletszabályzatot és a Hirdetményeket a Magyar Posta Zrt ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló
helyiségeiben (postahely) kifüggeszti, a Posta honlapján (www.posta.hu) elérhetővé teszi, továbbá a szerződéskötést
megelőzően, valamint bármikor a szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos kérésére díjmentesen rendelkezésre
bocsátja.
Fogalmak
Aláírás bejelentő karton: a Banknál rendszeresített nyomtatvány, amelynek alkalmazásával a Számlatulajdonos a
bankszámlája felett rendelkezni jogosult személyeket, aláírás mintájukat, a rendelkezés módját (önálló rendelkezési jog)
jelenti be a banknak.
Aláírás típusok
Számlatulajdonos aláírása:
•
Természetes személy esetén a személyazonosító okmányban szereplő aláírása
•
Banknál bejelentett mód szerinti aláírás: a Számlatulajdonos banknál vezetett bankszámlához tartozó Aláírás
bejelentő kartonon rendelkezőként bejelentett természetes személy(ek) mint számla feletti rendelkezésre
bejelentett(ek) aláírása.
Árfolyam: a Bank által az Árfolyamjegyzékben közétett magyar forint és valuta/deviza vonatkozásában naponta
hivatalosan jegyzett vételi, eladási és középárfolyam. A Bank által az adott banki munkanapra jegyzett árfolyamok
megtekinthetők a Bank fiókjaiban, a Bank honlapján (www.erstebank.hu), illetve az elektronikus csatornán közzétett
Árfolyamjegyzékben.
Banki munkanap: Hirdetményben meghatározott az a nap, amelyen a Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva
tart.
Banki munkanap kezdő időpontja: a Bank által különböző ismérvek (így különösen: pénznem, benyújtás helye és
módja, fizetési mód) alapján a Hirdetményben meghatározott azon időpont, amikortól a Bank a fizetési megbízások
teljesítéséből a rá háruló feladatok teljesítését megkezdi.
Banki munkanap záró időpontja: a Bank által különböző ismérvek (így különösen: devizanem, benyújtás helye és
módja, fizetési mód) alapján meghatározott azon időpont, ameddig a Bank a fizetési megbízást átveszi.
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Bankkártya: készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely birtokosa számára lehetővé teszi, hogy a Bankkal szemben
fennálló pénzkövetelésével rendelkezzék, annak terhére készpénzt vegyen fel, vagy áruk, illetőleg szolgáltatások
ellenértékét kiegyenlítse.
Bankközi Klíring Rendszer (BKR): a GIRO Zrt. által működtetett belföldi forint elszámolás forgalom lebonyolítását végző
rendszer. Az elszámolás kétféle elszámolási módon történik:
- Éjszakai elszámolás: - BKR nemzeti szabvány használatával
- Napközbeni elszámolás: SCT (Sepa Credit Transfer) szabványon alapuló, magyar sajátosságokkal bővített HCT
(Hungarian Credit Transfer) szabvány használatával.
Bankszámlakivonat: A bankszámla forgalmáról és egyenlegéről a Bank által jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal
és gyakorisággal kiállított bizonylat (tájékoztató), amely a Pft. szerinti utólagos tájékoztatást jelenti.
Belföldi bankszámlaszám (BBAN pénzforgalmi jelzőszám): a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet 1. sz.
Melléklete szerint képzett egyedi azonosító, amely a fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál, 2x8-as vagy 3x8as tagolású számkarakterekből áll.
Belföldi fizetési forgalom: azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető fél pénzforgalmi
szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja
pénzforgalmi szolgáltatását.
Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél
fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás
alapján történik.
Betét: a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés alapján Banknál Számlatulajdonos, mint betétes által elhelyezett
betéti összeg, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. A bankszámlán (látra szóló
betét), illetve a betétszámlán (lekötött betét) elhelyezett és nyilvántartott pénzösszegek után a Bank, a Hirdetmény szerinti
mértékű kamatot fizeti és a betéti összeget szerződés szerint visszafizeti.
Betétszámla: megtakarítási jellegű, pénzforgalmi rendelkezések teljesítésére nem alkalmas forint vagy deviza betéti
számla, amelyen a Bank a Számlatulajdonos által a Banknál elhelyezett és a bankszámláról betétlekötési megbízással
lekötött betétet nyilvántartja és kezeli. A bankszámláról lekötött és a betétszámlán nyilvántartott lekötött betétre a Ptk.
535.§ (2) alapján a takarékbetét szabályai irányadóak.
Betétszerződés: A betéti termék megnevezését, a betétlekötés típusát, pénznemét, a kamatszámítás módját, a kamat
mértékét, a betétlekötés és a kamatfizetés feltételeit, a futamidőket (lekötési periódusokat), a betétbiztosítás szabályait,
valamint a betéttel kapcsolatos egyéb szerződési feltételeket a betétlekötési megbízás, a jelen ÁSZF, a Bank
Üzletszabályzata és a betétre vonatkozó Hirdetmény szabályozza, amely együttesen minősülnek betétszerződésnek. A
betétszerződés alapján a Bank köteles a Számlatulajdonos által lekötött pénzeszközök után a betétszerződés szerinti
kamatot és a betét összegét a betétszerződés szerint megfizetni.
Betétlekötéshez/Betétmegszüntetéshez adott rendelkezés: A betétlekötés/betétmegszüntetés történhet írásban a
Banknál rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy Hirdetményben meghatározott esetekben, az ott meghatározott
feltételek szerint elektronikus banki csatornán
BIC (SWIFT) kód: a Bank saját nemzetközi egyedi azonosító kódja a SWIFT rendszerben.
Devizabelföldi: az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító
igazolványa, a tizennégy éven aluliak esetében a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal
rendelkezhet.
Devizakülföldi: az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági
igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet.
EBKM: egységesített betéti kamatlábmutató. A jogszabályban meghatározott számítási módját és az egyes betétekre
vonatkozó kamatlábmutató értékét a jelen ÁSZF és a Hirdetmény tartalmazza.
EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam.
EGT-n belüli fizetési művelet: Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén
belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euro övezeten kívüli
EGT-állam pénznemében történik.
Egyedi azonosító: a bankszámla vonatkozásában a Számlatulajdonos azonosítása céljából a Bank által meghatározott
betű-, számjegy vagy jelkombináció, ideértve különösen a pénzforgalmi jelzőszámot (bankszámlaszám).
Eseti betétlekötés: meghatározott futamidőre történő betétlekötés. Az eseti lekötött betét a lejárat napja után nem
kamatozik tovább.
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Elektronikus csatorna: a Bank által nyújtott készpénz-helyettesítő fizetési eszközök – így különösen bankkártya,
TeleBank, NetBank szolgáltatás - összefoglaló neve. Az adott elektronikus csatornán kizárólag abban az esetben adható
megbízás a Banknak, ha a Számlatulajdonos a Banknál bankszámlával rendelkezik és az adott elektronikus csatornára
vonatkozóan szerződéssel rendelkezik.
Éjszakai elszámolás: a GIRO Zrt. által működtetett belföldi forint fizetési elszámolási mód, amely elszámolási mód által a
Bank részéről befogadott fizetési megbízás -, az ÁSZF II.4.12.2. cb) I. pontjában megjelölt feltételeknek megfelelő átutalás
kivételével - a befogadást követően a Hirdetményben megjelölt határidőn belül a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának a számláján jóváírásra kerül.
Értéknap: az a nap, amelyet a Bank a fizetési műveletek tekintetében a kamaszámítás szempontjából figyelembe vesz.
Értéknapos konverzió: olyan konverzió, melynek során a Bank az ügyfél megbízása alapján valamely összeg
vonatkozásában egyik pénznemről a másik pénznemre való átváltást, egy a befogadás napjától eltérő, későbbi napon
hajtja végre
Fedezet: a fizetési megbízások teljesítéséhez, a megbízásokban, szerződésekben meghatározott bankszámlán a
Számlatulajdonos szabad rendelkezésére álló egyenleg.
Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet
teljesítésére adott megbízásra, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés.
Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést
kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a
kedvezményezett közötti jogviszonytól.
Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Bank által a Számlatulajdonos részére megnyitott számla,
ideértve a Bank által a Számlatulajdonos számára Banknál nyitott bankszámlákat, elkülönített számlákat is.
Fizető fél (Kötelezett): az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy
jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási
megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. A Bank fizető félnek tekinti a Számlatulajdonos felhatalmazása
alapján a számla felett rendelkezésre jogosult személyt (rendelkező, kártyabirtokos, elektronikus csatorna felhasználó
stb.) egyaránt.
Fordulónap: az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul.
Futamidő: a betét lekötésének kezdő és lejárati időpontja között eltelt időtartam, amely magába foglalja a betét
kezdőnapját, de a lejárati napját nem.
Fizető fél: az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás
vagy átutalási végzés alapján megterhelik.
Fix kamatozás: a betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidő alatt nem változik.
GIRO Zrt: GIRO Elszámolásforgalmi Zrt., a magyar pénzforgalmi elszámolóház
Halál esetére megjelölt Kedvezményezett: a nagykorú Számlatulajdonos által megjelölt természetes személy(ek), aki(k)
a Számlatulajdonos elhalálozása esetén a bankszámla követelésről, betétről a Számlatulajdonos által meghatározott
mértékben, hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet(nek).
Hirdetmény: a Bank ügyfelei által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó, a jogszabályban meghatározott módon
közzétett tájékoztató, mely minden értékesítést végző postahelyen, valamint a Posta honlapján (www.posta.hu)
megtekinthető. A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó részei az adott bankszámlára vonatkozó szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. A szolgáltatások felsorolásán kívül tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő díjakat,
jutalékokat és egyéb költségeket (együttesen: jutalékok), a jutalékok elszámolásának esedékességét, az alkalmazott
árfolyamtípust, a fizetett kamatok típusait, mértékét, a fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásra történő átvételi és
végső benyújtási határidejét, a megbízások teljesítés rendjét, valamint az ügyfelek Pft. szerinti előzetes tájékoztatását a
fizetési megbízások, fizetési műveletek teljesítésének feltételeiről.
IBAN (International Bank Account Number): a nemzetközi fizetési forgalomban a bankszámlák jelölésére szolgáló
nemzetközi bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám). A nemzetközi fizetési megbízások esetén IBAN számlaszám
megadása szükséges a megbízás teljesítése érdekében. Az IBAN számlaszámot a Bank a pénzforgalmi jogszabály
alapján képezi a bankszámlaszerződés szerinti bankszámlaszámból.
Ismétlődő betétlekötés: határozatlan futamidőre lekötött betétet a Bank a betét fordulónapján automatikusan újra leköti a
fordulónapkor hatályos Hirdetmény szerinti betéti kamat mérték szerint. A betétlekötési megbízás kezdő, első lekötési
periódus szerinti kamat mértéket rögzíti, a további lekötési periódusokban érvényes és a Bank által alkalmazott kamat
mértéket a fordulónapkor hatályos Hirdetmény tartalmazza.
Jogosult: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja.
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Jóváírási nap: az a nap, amikor a Bank az általa a kedvezményezett Számlatulajdonos részére vezetett bankszámlán
nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel növeli.
Kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja.
Készfizető kezes: az a természetes személy, aki szerződéssel arra vállal kötelezettséget, hogy a Posta
Nyugdíjszámlához kapcsolódó folyószámlahitel szerződés alapján fennálló teljes tartozást a bank felhívására az adós(ok)
helyett teljesíti, függetlenül attól, hogy az adós(ok)at a bank a teljesítésre korábban felszólította-e vagy sem.
Közös tulajdonú bankszámla: olyan bankszámla, amely esetben a Bank két természetes személlyel köti meg a
bankszámlaszerződést és a bankszámlának két, azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező Számlatulajdonosa
van.
Konverzió: eltérő devizanemek közötti átváltás a Bank Árfolyamjegyzékben közzétett árfolyamon.
Könyvelési nap: az a nap, amikor a fizetési művelet a Bank által a Számlatulajdonos bankszámláján jóváírásra, illetve
terhelésre kerül.
Késedelmi kamat: az a Hirdetményben meghatározott kamat, amelyet a Bank jogosult a Számlatulajdonos részére
felszámítani az esedékesség napjától kezdődően, a késedelem idejére, amennyiben a Számlatulajdonos a Bankot
megillető díjakat, jutalékokat és egyéb költségeket esedékességkor nem fizette meg.
Látra szóló betét: postai folyószámlán határozatlan időre elhelyezett és nyilvántartott mindenkori pozitív számlaegyenleg,
amely lekötésre nem kerül.
Lekötött betét: az ügyfél megbízása alapján meghatározott időszakra betétszámlán elhelyezett – postai folyószámlakövetelésétől elkülönítetten kezelt és lekötött betéti összeg.
Legkésőbbi teljesítési határidő: Az a legkésőbbi határidő, amelynek betartására a Bank az EGT-n belüli fizetési
műveletek vonatkozásában kötelezettséget vállal, hogy ennek végéig a deviza átutalás fedezetét a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójához eljuttatja.
Leköthető minimum összeg: a Bank a betétlekötéshez (betétszámla megnyitásához) nyitó összeg elhelyezését írhatja
elő, melynek minimális értékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.
Legkésőbbi teljesítési határidő: Az a legkésőbbi határidő, amelynek betartására a Bank az EGT-n belüli fizetési
műveletek vonatkozásában kötelezettséget vállal, hogy ennek végéig a deviza átutalás fedezetét a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójához eljuttatja.
Megbízás: a Számlatulajdonos(ok) vagy a Rendelkezésre jogosult utasítása a Banknak, pénzösszeg postai
folyószámlájáról az általa megjelölt kedvezményezett bankszámlájára történő átutalására, vagy pénzösszegnek az általa
megjelölt kötelezett bankszámlájáról, saját postai folyószámlájára történő beszedése iránt, illetve postai folyószámlájáról
meghatározott összeg elkülönítésére betétlekötés céljából, valamint betétlekötés megszüntetésére és a postai
folyószámlára készpénzben történő befizetés vagy az onnan készpénzben történő kifizetés.
Megbízó: a Jogosult részére történő fizetési megbízás teljesítésére rendelkezést adó ügyfél.
Meghatalmazott: a Számlatulajdonos által eseti jelleggel meghatalmazott olyan 18. életévét betöltött természetes
személy, aki jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást a Számlatulajdonosjavára, Számlatulajdonos helyett és nevében
végzi.
Napközbeni elszámolás: a GIRO Zrt. által működtetett belföldi forint fizetési elszámolási mód, amely elszámolási mód
által a fizető fél Számlatulajdonos által a Bankhoz benyújtott, az ÁSZF II.4.12.2. cb) I. pontjában megjelölt feltételeknek
megfelelő forint átutalás legkésőbb az átvételt követő 4 (négy) órán belül a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának a számláján jóváírásra kerül.
Nostro értéknap (Swift értéknap) : az a nap amellyel a Bank számlavezetője a Bank saját számláját megterheli vagy
jóváírja a fizetési megbízások ellenértékével.
Nyugdíjas: az a devizabelföldi természetes személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény szerint nyugellátásra jogosult és rendelkezik a nyugdíjjogosultságot igazoló törzsszámot tartalmazó hatósági
határozattal/igazolvánnyal.
On-line postahely: olyan postahely, ahol a Bank számlavezetési rendszerével közvetlen a kapcsolat.
Off-line postahely: olyan postahely, ahol a Bank számlavezetési rendszerével nincs közvetlen kapcsolat, így a
megbízások teljesítése a megbízás benyújtását követő T + 3 napra történik.
PEK: Magyar Posta Zrt. Postai Elszámoló Központja.
Postai folyószámla (továbbiakban: postai folyószámla vagy bankszámla): a Számlatulajdonos részére a Ptk. 529.§-a
szerinti bankszámlaszerződés alapján forintban vezetett olyan lakossági bankszámla, amelyet a Számlatulajdonos a
Magyar Posta Zrt. közvetítésével nyitott meg, ide értve a III. pontban meghatározott speciális bankszámlákat is.
5

Posta Folyószámla szerződés/Posta Elektronikus Számlacsomag szerződés/Posta Nyugdíjszámla szerződés
(továbbiakban együttesen: bankszámlaszerződés): a Bank és a Számlatulajdonos között postai folyószámla
megnyitására és vezetésére a Magyar Postánál megkötött lakossági bankszámlaszerződés, amely meghatározza a
számlaszerződésen
alapuló
fizetési
megbízások,
illetve
fizetési
műveletek
lényeges
feltételeit.
A
bankszámlaszerződéseknek, mint a Pft. keretszerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a Posta Számlavezetés
Általános Szerződési Feltételei, a Bank mindenkori hatályos vonatkozó Hirdetménye, a fizetési megbízás megadásra
szolgáló banki nyomtatványok, aláírás - bejelentő karton, Árfolyamjegyzék, amelyek együttesen szabályozzák a
számlavezetés szabályait, kondícióit (díjak, jutalékok, költségek stb.), valamint teljesítési rendjét. A bankszámlaszerződés
alapján elhelyezett számlakövetelés takarékbetétnek minősül.
Pénzforgalmi jogszabályok: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.), a
pénzforgalom lebonyolításáról 18/2009. sz. MNB rendelet
Rendelkezésre jogosult: a Számlatulajdonos képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, valamint a
Számlatulajdonos által a bankszámla feletti önálló rendelkezésre állandó jelleggel az aláírás-bejelentő kartonon
feljogosított 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy,
Sorbaállítás: a Bank által vezetett bankszámlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatti nem teljesítése (függőben
tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából. A Hirdetmény tartalmazza, hogy mely fizetési
megbízások és milyen időtartamra kerülnek sorbaállításra.
Számlavezető hely: a Magyar Posta Zrt. azon hálózati egysége, ahol a szerződéskötés történt.
Számlatulajdonos: a Bankkal postai folyószámla vezetésére vonatkozó bankszámlaszerződést kötő devizabelföldi vagy
devizakülföldi természetes személy/ek. A lakossági ügyfélkörbe tartozó természetes személy Számlatulajdonos a Pft. 2.§
10. pontja szerint fogyasztónak minősül.
Társtulajdonos: közös tulajdonú bankszámla esetén a Bankkal bankszámlaszerződést kötő másik Számlatulajdonos.
Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a Számlatulajdonos számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat
céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését. A Bank tartós adathordózónak tekinti különösen az egyszer írható CD-t, DVD-t, a Bank által üzemeltetett
NetBank rendszert, a Bank és a Posta által üzemeltetett internetes honlapot, amennyiben ezen eszközök a
Számlatulajdonos számára címzett adatok tárolására alkalmasak.
Tényleges tulajdonos: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény értelmében lakossági bankszámla (ide értve valamennyi postai folyószámlát is) vonatkozásában az a
természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak.
Törlesztési tábla: a Bank a Számlatulajdonos kérésére határozott időtartamra vonatkozó tőketörlesztés esetén a
tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot -díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen- a
hitelszerződés fennállása alatt köteles rendelkezésre bocsátani.
Teljesítési határidő: azt a legkésőbbi napot jelenti, melyen Bankon belüli fizetési művelet esetén a kedvezményezett
számláján, míg Bankon kívüli, de EGT-n belüli fizetési művelet esetén a kedvezményezett bankjának számláján jóváírásra
kerül az átutalt összeg, továbbá melyen Bankon és EGT-n kívüli fizetési művelet esetén a SWIFT üzenet elküldésre kerül.
Terhelési nap: az a nap, amikor a Bank az általa a fizető fél részére vezetett bankszámlán nyilvántartott követelést a
fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
Teljesítés napja: a Bank Hirdetményében meghatározott az a nap, amelyen a bank a fizetési megbízás teljesítéséből rá
háruló kötelezettségeket elvégzi.
Ügyfél: az a természetes személy, aki részére a Bank pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végez.
Üzletszabályzat: az a dokumentum, amely meghatározza a Bank és ügyfelei között pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatás tárgyában létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és aminek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a
Bank és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Bank valamely szolgáltatást nyújt ügyfelei részére
és / vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a Banktól.
Ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiség: a Bank fiókjai, valamint a Magyar Posta azon üzlethelyiségei
(postahelyek), ahol a Bank és a Magyar Posta az ügyfél által személyesen megadott megbízásait a nyitva tartás ideje
alatt átveszi.
Üzleti órák: az ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségek (bankfiók, postahely) pénztári nyitvatartási ideje, amely
idő alatt a bank, illetve a Posta az ügyfél által személyesen megadott megbízásait befogadja.
Végső benyújtási határidő: a Bank által különböző ismérvek (devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód
benyújtási csatorna stb) alapján a Hirdetményben meghatározott azon végső időpont, ameddig a Bank a fizetési
megbízást Banki munkanapon tárgynapi teljesítésre átveszi.
Változó kamatozás:a betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidő alatt változik.
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Vissza műveletek: visszakérés, visszavonás, visszautalás együttes megnevezése
II. A POSTAI FOLYÓSZÁMLÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az egyes különleges számlatípusokra vonatkozó eltérő rendelkezéseket a III. pont tartalmazza.
1.

Postai folyószámlanyitás

A Banknál postai folyószámla vezetésére vonatkozó bankszámlaszerződés (Posta Folyószámla szerződés/Posta
Elektronikus számlacsomag szerződés) megkötését bármely 18. életévét betöltött devizabelföldi vagy devizakülföldi
természetes személy igényelheti.
A postai folyószámla megnyitásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos személyazonosítására alkalmas okiratát –
belföldi természetes személy esetén személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány)és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártya
formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, külföldi természetes személy esetén útlevél vagy
az illetékes hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány), feltéve, ha az
magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedély –
a postai folyószámla megnyitásakor bemutassa, és a bankszámla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját
megadja.
On-line postahelyen igényelt bankszámlaszerződés, annak Magyar Posta Zrt. és a Számlatulajdonos részéről történő
aláírásával jön létre. Off-line postahelyen igényelt bankszámlaszerződés Magyar Posta Zrt. és a Számlatulajdonos
aláírását követően csak akkor lép hatályba, amikor a bankszámlaszerződést a Bank az ellenjegyzésével a
számlaszámmal ellátta és a Számlatulajdonos a bankszámlaszerződés egy eredeti példányát kézhez vette. Az off-line
postahelyen kötött bankszámlaszerződést a Számlatulajdonos az igénylés helye szerinti postahelyen veheti át.
Egy Számlatulajdonos a Banknál egy időben legfeljebb egy postai folyószámla vezetésre vonatkozó
bankszámlaszerződéssel rendelkezhet. A Bank a postai folyószámla megnyitásának feltételeként nyitó összeg befizetést
vagy havi rendszeres jóváírást írhat elő, amelynek minimális mértékét a Hirdetmény tartalmazza.
A postai folyószámla típusát és kondícióit a Bank mindenkori hatályos Hirdetménye tartalmazza. A Számlatulajdonos a
meglévő postai folyószámla típusát jogosult a módosítási igény felmerülésekor aktuálisan meglévő számlatípusra
módosítani, amennyiben az adott számlatípusra vonatkozó banki Hirdetményi feltételeknek eleget tesz.
A postai számlatípusra való módosítás bármely postahelyen keresztül kezdeményezhető.
A Bank számlaszerződés hatálya alatt jogosult bármikor ellenőrizni a számlatípus igényléséhez szükséges feltételek
meglétét. Amennyiben a Bank megállapítja, hogy a Számlatulajdonos maradéktalanul nem teljesíti a jogosultsági
feltételeket vagy az adott számlatípus igénybevételéhez szükséges jogosultsági feltételek megszűntek, úgy jogosult az
igénybe vett számla típusát átminősíteni a Bank mindenkori hatályos Hirdetményében meghatározott számlatípusra.
Az átminősítés a meglévő bankszámlaszerződés módosításának minősül. Amennyiben a korábbi számlatípushoz igénybe
vett valamely kapcsolódó szolgáltatást az átminősített számlához már nem lehet igénybe venni, úgy ezen kapcsolódó
szolgáltatás az átminősítés időpontjával megszüntetésre kerül minden külön jogcselekmény nélkül. Amennyiben az új
típusú számlára vonatkozó előírások szükségessé teszik, a korábbi számlatípushoz kapcsolódó valamennyi bankkártya
szerződés megszűnik az új Kártya(k) igénylésétől, illetve a számlatípus módosításától számított 60 nap elteltével.
A számlatípus módosítás a korábban adott megbízásokat, folyószámla hitelkeret mértékét, a kedvezményezett jelölést
nem érinti, az változatlanul megmarad.
A folyószámlahitel egyéb kondícióira a változás napjától az átminősített számlatípusra vonatkozó hitelkondíciók lesznek
irányadóak.
Ha a bankszámlaszerződés másként nem rendelkezik, a Bank a Számlatulajdonosról az alábbi személyi adatokat tartja
nyilván: a Számlatulajdonos családi és utóneve (születési név), amennyiben van házassági neve, állandó lakcíme és
levelezési címe, születési helye, és ideje, anyja születési neve, állampolgársága, személyazonosító okmány típusa és
száma, a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén telefonszáma, elektronikus levelezési címe, valamint ha jogszabály
kötelezővé teszi, illetve a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén a Számlatulajdonos adóazonosító jele. Külföldi
természetes személyekről az előbbiekben felsorolt azonosító adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható
adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet.
A Számlatulajdonos a postai folyószámlához kapcsolódóan igényelhet a Banknál Hirdetmény szerinti bankkártyát,
elektronikus szolgáltatásokat (TeleBank, NetBank), SMS szolgáltatásokat az adott szolgáltatásra vonatkozó Általános
Szerződési Feltételek szerint. A Bank – az általa meghatározott feltételek teljesülése esetén – a bankszámlához
kapcsolódóan lehetőséget biztosít folyószámlahitel igénybevételére jelen ÁSZF-ben és a Hirdetményben foglaltak szerint.
2.

Bankszámla feletti rendelkezés

A Bank a postai folyószámlát a Számlatulajdonos nevére nyitja meg. A Számlatulajdonos a bankszámlája felett – a
jogszabályban foglalt esetek kivételével – szabadon jogosult rendelkezni. A Bank – a III. pontban foglalt kivételtől
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eltekintve –, több számlatulajdonos részére postai folyószámlát nem vezet, a postai folyószámlának kizárólag egy
tulajdonosa lehet.
A Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Bank a számlakövetelést az erre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint a
hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek, illetve a halál esetére megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki, illetve utalja át.
Személyes megjelenés esetén a Számlatulajdonos és a rendelkezésre jogosult a személyazonosítására alkalmas okirata
(II.1. pontban) bemutatásával jogosult bankszámlája felett rendelkezni.
A Bank a személyazonosság kétséget kizáró megállapításához – a személyi azonosító okmányon túl – egyéb,
személyazonosításra alkalmas okiratokat jogosult kérni. A Bank jogosult a megbízás teljesítését elutasítani a
személyazonosításra alkalmas okirat hiánya vagy bemutatásának megtagadása esetén, továbbá, amennyiben
megállapítja, hogy a megbízáson megadott aláírás jogosulatlan személytől származik, vagy a bejelentett aláírás-mintától
eltér.
A Bank a bankszámlára adott megbízást TeleBank rendszeren kívüli (telefon, telefax, elektronikus levél) útján – ha a felek
szerződésben másként nem állapodtak meg – nem fogad el, és azokat nem teljesíti.
A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított személyazonosításra szolgáló okirat, meghatalmazás, aláírás
elfogadásából eredő károkért, melynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehet felismerni.
2. 1.

Rendelkezésre jogosult (állandó meghatalmazott)

2.1.1. A nagykorú Számlatulajdonos jogosult személyesen, írásban külön adatlapon más, 18 életévét betöltött,
cselekvőképes természetes személyeket – a II.1 pontban nevesített azonosító okmányokból megállapított adatok
megadásával – bankszámla feletti rendelkezési joggal felruházni, azaz állandó meghatalmazást adni a számla feletti
rendelkezésre.
A számlanyitáskor a Rendelkezésre jogosult aláírás mintáját kézzel írt módon (bankszerű aláírás) a postahely a
Számlatulajdonos jelenlétében veszi fel a postai folyószámlához kapcsolódó aláírás bejelentő kartonra. A Bank a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak aláírás bejelentését mindaddig érvényben levőnek tekinti, amíg a
Számlatulajdonos írásban ellenkező utasítást nem ad (azaz nem érvényteleníti). A Számlatulajdonos vagy a
Rendelkezésre jogosult halálának időpontjával a Rendelkezésre jogosult bankszámla feletti rendelkezési joga megszűnik.
Érvényes aláírás bejelentő karton fizikai módosítására nincs lehetőség, azt csak új aláírás bejelentő karton
érvénybehelyezésével lehet érvényteleníteni.
2.1.2. A Bank nyilvántartja a rendelkezési joggal felhatalmazott személy II.1 pontban felsorolt személyi adatait. A Bank a
bankszámlához megadható rendelkezésre jogosultak számát korlátozhatja, melyről a Hirdetményben tájékoztatja a
Számlatulajdonost.
A Rendelkezésre jogosultra a Számlatulajdonosra vonatkozó szabályok az irányadóak, a jelen ÁSZF-ben foglalt
korlátozások figyelembevételével. A Számlatulajdonos által a számla feletti rendelkezésre feljogosított Rendelkezésre
jogosult a) rendelkezésre jogosultként más személyt nem jelenthet be, az aláírás bejelentő kartont önállóan nem
módosíthatja; b) halál esetére kedvezményezettet nem jelölhet meg, a Számlatulajdonos erre irányuló rendelkezését nem
módosíthatja; c) bankszámla feletti rendelkezésre eseti meghatalmazást nem adhat, a Számlatulajdonos által adott eseti
meghatalmazást nem vonhat vissza; d) a Számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezési jogosultságát nem
korlátozhatja; e) készpénz-helyettesítő fizetési eszközt (bankkártya, TeleBank, NetBank) nem igényelhet, illetve ezen
szolgáltatások igénybevételére szolgáló szerződést nem köthet, nem módosíthat, nem szüntethet meg; f) folyószámlahitelkeretszerződést nem köthet, nem módosíthat, nem szüntethet meg; g) a számlavezető helyet nem változtathatja meg;
h) a bankszámlaszerződést nem módosíthatja, nem szüntetheti meg, bankszámlatípust nem módosíthat; i) bankszámlát
nem zároltathatja, bankszámlára vonatkozó korlátozó rendelkezést nem adhat; j) bankszámlakivonat küldésének módját,
helyét, a levelezési címet nem módosíthatja; k) csoportos beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást nem
adhat, l) felhatalmazást beszedési megbízásra nem adhat
2.1.3. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a Rendelkezésre jogosult a bankszámlaszerződést, a jelen
ÁSZF-et, az Üzletszabályzatot, a Hirdetményt és ezek módosításait megismerje és betartsa. A Számlatulajdonos
kötelezettsége, hogy a Rendelkezésre jogosult által végzett fizetési műveleteket, megbízásokat figyelemmel kísérje. A
Számlatulajdonos felelős ezen kötelezettségének elmaradásából, vagy megszegéséből származó károkért.
A Bank a Rendelkezésre jogosult által a Banknak adott fizetési megbízásokat, végzett fizetési műveleteket a
Számlatulajdonos által jóváhagyottnak tekinti.
2.1.4. A Számlatulajdonos halála esetén a Rendelkezésre jogosult számla feletti rendelkezési jogosultsága megszűnik.
2.2.

Halál esetére megjelölt Kedvezményezett

A nagykorú Számlatulajdonos rendelkezhet úgy, hogy elhalálozáskor a bankszámlaszerződés alapján elhelyezett és a
bankszámlán található pénzkövetelése az általa megjelölt kedvezményezett(ek)nek kerüljön kifizetésre. A bankszámla
követelésbe beletartozik a Számlatulajdonos által a bankszámláról lekötésre került és a bankszámlához kapcsolódó
betétszámlán nyilvántartott lekötött betét is. Halál eseti Kedvezményezett megnevezése esetén a bankszámlakövetelés
nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, és a megjelölt kedvezményezett(ek) a bankszámlán lévő összeg
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(beleértve a bankszámláról lekötésre került és betétszámlán nyilvántartott lekötött betétet is) felett a halál tényének hitelt
érdemlő (pl. halotti anyakönyvi kivonat) igazolását követően – hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül – rendelkezhet(nek).
A Számlatulajdonos a postai folyószámláján – részesedési arányuk feltüntetése mellett – több Halál eseti
kedvezményezettet is megjelölhet. Amennyiben a részesedési arány nem került feltüntetésre, a Halál eseti
kedvezményezettek részesedési mértéke egyenlő. A kedvezményezett devizabelföldi és devizakülföldi természetes
személy egyaránt lehet.
A Számlatulajdonos a Halál eseti Kedvezményezettet jelölő nyilatkozatát visszavonhatja, a megjelölt Halál eseti
Kedvezményezett(ek) személyét új nyilatkozat adásával megváltoztathatja, amelynek következtében a korábbi Halál eseti
Kedvezményezettet jelölő nyilatkozat hatályát veszti. A Halál eseti Kedvezményezettet megjelölő nyilatkozat két
példányban készül, egy példány a Számlatulajdonosé, egy példány a Banknál kerül lefűzésre.
A postai folyószámlán megjelölt kedvezményezettek személyéről adott felvilágosításra a banktitok kiadására vonatkozó
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
Közös tulajdonú bankszámlánál (Posta nyugdíjszámla) bármelyik nagykorú tulajdonostárs megadhat Halál eseti
Kedvezményezettet, de csak a saját tulajdoni hányada erejéig. Halál eseti Kedvezményezett lehet a másik társtulajdonos
vagy bármely más természetes személy is.
Együttes rendelkezéshez kötött bankszámla esetében a Bank Halál eseti Kedvezményezetti rendelkezést kizárólag a
másik Számlatulajdonos ellenjegyzésével fogad el.
Ha a Számlatulajdonos több bankszámlával rendelkezik a Halál eseti Kedvezményezetti rendelkezést bankszámlánként,
kell megtenni. A Halál-eseti Kedvezményezetti rendelkezés kizárólag arra a bankszámlára vonatkozik, amelyre a
Számlatulajdonos Halál eseti Kedvezményezettet jelölt meg.
2.3.

Eseti meghatalmazott

A Számlatulajdonos közokiratban foglalt nyilatkozattal természetes személynek eseti meghatalmazást adhat, amelynek
alapján az Eseti Meghatalmazott jogosult a Számlatulajdonos helyett és nevében eljárni. A meghatalmazásból
egyértelműen ki kell tűnnie a meghatalmazás feltételeinek (bankszámlaszám, meghatalmazott személyes adatai, összeg,
ügylet jellege) és érvényességi idejének. A Magyar Posta, illetve a Bank a meghatalmazott személy azonosítását és
személyazonosságának igazoló ellenőrzését a hatályos jogszabályi előírások alapján a meghatalmazásban rögzített
ügylet teljesítésével egyidejűleg elvégzi.
A Számlatulajdonos eseti meghatalmazást külföldön készült közokiratban is adhat, feltéve – nemzetközi szerződés eltérő
rendelkezése hiányában -, hogy azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette, vagy
az adott ország érintett hatósága úgynevezett „Apostille” (felülhitelesítési) záradékkal látta el, és csatolták hozzá annak
hiteles (pl. Országos Fordító és Hitelesítő Iroda által kiadott) magyar nyelvű fordítását.
A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, amelynek hamis vagy
meghamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni.
Közös tulajdonú bankszámla esetén eseti meghatalmazás adására - függetlenül a számla feletti rendelkezési joguk
jellegétől - a Számlatulajdonosok kizárólag együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak.
Az Eseti meghatalmazott rendelkezésre jogosultat nem jelenthet be, Halál eseti Kedvezményezettet nem jelölhet, más
személy részére meghatalmazást nem adhat, a bankszámla adatait nem változtathatja meg, bankszámlához kapcsolódó
szolgáltatásokat (bankkártya, folyószámlahitel, TeleBank, NetBank, stb.) nem igényelhet és a bankszámlát nem
zároltathatja. .
A Számlatulajdonos vagy az Eseti Meghatalmazott halálának időpontjával a meghatalmazott meghatalmazása megszűnik.
Az Eseti Meghatalmazott köteles a meghatalmazó elhalálozásának tényét a szerződéskötés helye szerinti postahelyen
haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Bankot felelősség nem terheli.
3. A Bank és a Számlatulajdonos alapvető jogai és kötelezettségei
3.1. A Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy pénzforgalmát a mindenkori hatályos pénzforgalmi jogszabályoknak, a
jelen ÁSZF, Üzletszabályzat és Hirdetménynek megfelelően bonyolítja le, a Bank által nyújtott szolgáltatások díjait
megfizeti és a fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a bankszámlán rendelkezésre bocsátja.
3.2. A bankszámlaszerződés aláírásával a Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos bankszámláján
rendelkezésre álló pénzeszközeit kezeli, és nyilvántartja, az azok terhére, valamint javára szóló szabályszerű fizetési
megbízásokat teljesíti, a Számlatulajdonost a bankszámla javára és terhére írt összegekről, a számlaforgalomról, valamint
a bankszámla egyenlegéről bankszámlakivonattal értesíti.
3.3. A Bank a számlavezetés során a hitelintézettől elvárható gondossággal köteles eljárni. A Bank nem felel az olyan
károkért, amelyek erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása,
vagy késedelmes megadása folytán következnek be.
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3.4. A Bank a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül is megterhelheti a Számlatulajdonos nála vezetett bármely
bankszámláját a pénzügyi-, illetve a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett esedékes
követelésével.
3. 5. A Számlatulajdonos a bankszámlaszerződés aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot, hogy bármely
nála vezetett bankszámlája – kivéve az elkülönített számlát, amelyen elhelyezett összeg csak az elkülönítés céljára
használható az elkülönítés időtartama alatt – és a betétszámláján elhelyezett betéti összeg terhére - ez utóbbinál a
lejárattól függetlenül - jogosult a bankszámlaszerződés szerinti, bármilyen jogcímen keletkezett esedékes (lejárt)
követelését – tőke, kamatok, díjak, költségek, jutalékok stb. - a Számlatulajdonos bankszámla követeléseibe beszámítani
esedékességkor vagy azt követőn bármikor, a Számlatulajdonos mindenkori fennálló követelése erejéig, akként, hogy a
Bank a Számlatulajdonos Banknál vezetett bármely bankszámláját, a bankszámlaszerződés szerinti esedékes összeggel
jogosult megterhelni a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére is. A Számlatulajdonos
szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében felhatalmazza a Bankot, hogy a beszámítási jogát a Banki tévedés
helyesbítését és a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más
fizetési megbízást megelőzően gyakorolja. A Számlatulajdonos köteles arról gondoskodni, hogy esedékességkor a
Banknál vezetett bankszámláján a megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.
Amennyiben a Bank követelésének pénzneme és a terhelendő bankszámla pénzneme eltér egymástól a Bank a
követelését az alábbi árfolyamok alkalmazásával érvényesíti:
- amennyiben a Bank forinttól eltérő pénznemű, azaz deviza követeléssel terheli meg a Számlatulajdonos forint
pénznemű bankszámláját, úgy a terhelésre a Bank terhelés napjára jegyzett számlakonverziós deviza eladási
árfolyamán kerül sor a Konverzióra.
3.6. Amennyiben a Számlatulajdonos Banknál vezetett egyik bankszámlája, betétszámlája sem nyújt fedezetet a Bank
követelésének kiegyenlítésére, a Bank jogosult a követelése érvényesítésére (behajtására) vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok szerint eljárást indítani. A Számlatulajdonosnak a Bankkal szemben fennálló tartozása mindenkori
összegének a megállapítására a Bank üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadóak.
3.7. A Bank kizárja azokért a károkért való felelősséget, amelyek abból adódnak, hogy a számlanyitáshoz, valamint a
fizetési megbízások teljesítéséhez benyújtott okmányok, iratok, dokumentumok – így különösen az azokon szereplő
adatok, tények, bejegyzések, aláírások - valódisága vagy megfelelősége csak speciális szakértelmet (pl. írásszakértő)
igénylő módon állapítható meg.
4.

Fizetési megbízások, fizetési műveletek lebonyolításának általános szabályai

4.1. Fizetési megbízások átvétele, azonosítása
4.1.1. A Számlatulajdonos által a Banknak adott fizetési megbízásnak a fizetési megbízás teljesítése céljából
egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell a jogszabályokban, jelen ÁSZF-ben, Hirdetményben és/vagy a nemzetközi
pénzforgalmi szabályokban/szabványokban előírt valamennyi adatot. A Bank kizárólag a tartalmilag, nyelvi és formai
szempontból pontosan és helyesen megadott fizetési megbízások teljesítését vállalja. A Bank a hiányos, félreértésekre
alkalmat adó fizetési megbízásokat jogosult visszautasítani. A Bank nem felel a hiányos vagy téves adatokat tartalmazó
megbízás teljesítésével okozott kárért.
4.1.2. A Számlatulajdonosnak a postai folyószámlához vonatkozó papíralapú fizetési megbízásait – külön megállapodás
hiányában - az MNB rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott vagy a Bank által rendszeresített nyomtatványokon kell
megadnia. A Bank jogosult visszautasítani azon papíralapú fizetési megbízás teljesítését, amennyiben a
Számlatulajdonos nem a megfelelő nyomtatványt használja vagy nem megfelelően (hiányos, hibás, olvashatatlan stb.)
tölti ki. A Bank nem vállal felelősséget a fizetési megbízások közlemény rovatának tartalmáért, a közleményeknél az
olvashatatlan karaktereket a fizetési megbízások feldolgozásakor „?” jellel helyettesíti és így továbbítja a fizetési
megbízást. A nyomtatványokat a Számlatulajdonos térítés nélkül igényelheti, illetve veheti át a postahelyen.
A Számlatulajdonos által elektronikus csatornán megadásra kerülő fizetési megbízások alaki és tartalmi előírásaira az
adott elektronikus csatornára vonatkozó ÁSZF vonatkozik.
4.1.3. A Megbízásokat a Számlatulajdonos az alábbi módon adhatja át a Banknak:
•

A Bank által rendszeresített nyomtatványon vagy ilyen tartalmú megbízás minta használatával (papír
alapon/nyomtatványon adott megbízás)

•

A Bank és Számlatulajdonos között külön szerződés alapján, elektronikus csatorna igénybevételével
elektronikusan (bankkártya, NetBank, TeleBank automata) vagy élőhangos telefonos szolgáltatás (TeleBank)
esetén szóban (elektronikus úton)

A nyomtatványon benyújtott megbízás papír alapú fizetési megbízásnak minősül.
4.1,4. A Számlatulajdonos a papír alapú fizetési megbízásait benyújthatja személyesen postahelyen vagy a Bank
ügyfélforgalmi helyiségében. Az adott elektronikus csatorna használatakor a Számlatulajdonos megbízásait
bankkártyával, valamint számítógépes kapcsolat (NetBank) segítségével adja meg a Bank számára. A TeleBank
használatakor a Számlatulajdonos a megbízásait közvetlen telefonkapcsolat létesítésével adja meg a Bank számára.
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4.1.5. Amennyiben az eseti papír alapú forint átutalási megbízására nem postahelyen, hanem a Bank fiókjában kerül sor,
úgy forint bankszámla terhére az 1.000.000 Ft összeghatár alatti belföldi kedvezményezettnek címzett papír alapú eseti
forint átutalási megbízások – a fizetési megbízás érkeztetését követően – a Bank fiókjaiban elhelyezett gyűjtőládában is
elhelyezhető. Az 1.000.000 Ft összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű papír alapú forint eseti átutalási
megbízásokat a Bank a bankfiókban kizárólag az átutalási megbízást benyújtó személy banki ügyintéző általi
személyazonosítását követően veszi át. Amennyiben az 1.000.000 Ft összeghatárt elérő vagy azt meghaladó papír alapú
eseti forint átutalási megbízást benyújtó személy a személyazonosítást megtagadja, vagy a személyazonosítás sikertelen,
úgy a Bank jogosult az átutalási megbízás átvételét megtagadni. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben
az 1.000.000 Ft összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó papír alapú forint eseti átutalási megbízását nem a jelen pontban
írtaknak megfelelően nyújtja be a Bankhoz a bankfiókban, úgy a Bank az átutalási megbízás teljesítését visszautasíthatja.
Jelen pontban foglalt azonosítást a Bank, kizárólag a benyújtó személy érvényes személyazonosító igazolványa, útlevele,
vagy kártyaformátumú vezetői engedélye alapján végzi el. Az átutalási megbízás visszautasításából eredő késedelemért,
károkért a Bankot felelősség nem terheli. A gyűjtőládában tévesen elhelyezett deviza és VIBER átutalási megbízások
teljesítését a bank jogosult visszautasítani, a késedelemért, károkért a Bank felelősséget nem vállal.
4.1.6. A papíralapú fizetési megbízások esetén a Bank megvizsgálja az aláírás bejelentő kartonon lévő aláírás mintával
való egyezőséget. A bank a fizetési megbízásokon az aláírások meglétét és azonosságát az aláírás - bejelentő kartonon
bejelentett aláírásokkal összehasonlítás útján vizsgálja. A Bank nem felel azért a Számlatulajdonost ért kárért, amely azért
következik be, hogy a papír alapú fizetési megbízást a Számlatulajdonos a bankfiókban nem az 4.1.3. pontban előírt
módon, az ott előírt feltételek betartásával nyújtotta be, és ennek következtében a Bank a fizetési megbízás átvételét,
vagy annak teljesítését megtagadta. A Bank nem felel a Számlatulajdonost ért azon kárért, amely abból következett be,
hogy a papíralapú fizetési megbízáson lévő aláírás valótlansága, hamissága a Banktól elvárható gondossági vizsgálat
mellett sem volt megállapítható. Elektronikus csatornákon megadott fizetési megbízások esetében a Bank csak azt
vizsgálja, hogy a rendelkezéshez szükséges személyazonosító kódok helyesen megadásra kerültek-e. A helyesen közölt
személyazonosító kódok megadása esetén a Bank a fizetési megbízást minden további vizsgálat nélkül a
Számlatulajdonostól származónak tekinti.
4.1.7. A Bank átvételnek tekinti a fizetési megbízás esetében: 1) a nyomtatványon adott (papír alapú) fizetési megbízás
esetén, ha a fizetési megbízást benyújtó a megbízást a postahelyen átadta és azt a postai ügyintéző érkeztette 2)
elektronikus csatornán benyújtott fizetési megbízás esetén, ha a benyújtó által a Bank számára megküldött fizetési
megbízás elektronikus üzenete a Bankhoz beérkezett és a fizetési megbízásra vonatkozó üzenet a Bank nyilvántartása
alapján a Bank számára hozzáférhetővé válik; 3) Napközbeni elszámolás keretében továbbítandó átutalások esetén, ha a
Bank, mint a fizető fél Számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatója az átutalási megbízást a teljesítéshez szükséges
valamennyi adat – így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tévő adat – birtokában átvette, és a
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Ha a Napközbeni elszámolás keretében továbbítandó átutalási megbízás terhelési
nap feltüntetésével került benyújtásra, az átutalási megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor a terhelési
napon az átutalási megbízás II.4.3.1.a) pont szerinti befogadása megtörtént.
4.1.8. A fizetési megbízások benyújthatók nyomtatványon Banki munkanapon a postahely, illetve a bankfiók nyitvatartási
ideje alatt, az elektronikus csatornán benyújtott fizetési megbízások esetén minden nap 0-24 óra között. A Bank
Hirdetménye tartalmazza benyújtási módok és fizetési megbízás típusok szerinti megosztás szerint egy banki
munkanapon belül azt a Végső benyújtási határidőt, ameddig a Bank az átvett és befogadott fizetési megbízások
teljesítéséből rá háruló feladatokat a tárgynapon teljesíti. A Bank a Végső benyújtási határidő után benyújtott fizetési
megbízások, valamint a nem banki munkanapon beérkezett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat – ha a
Számlatulajdonos későbbi határidőt nem jelöl meg vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik - legkésőbb a következő
Banki munkanapon teljesíti.
4.1.9. A Számlatulajdonos által postahelyen papír alapon, nyomtatványon benyújtott fizetési megbízás a postai ügyintéző
érkeztetése, a bankfiókhoz papír alapon, nyomtatványon benyújtott bármilyen megbízás beérkezésének tényét és
beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a Bank érkeztető rendszere által a nyomtatványra nyomtatott adatok
igazolják. Az elektronikus úton továbbított megbízások tekintetében a beérkezés időpontja a Bank számítógépes
rendszere által rögzített számítógépes érkezési időként szereplő időpont.
4.1.10. A fizetési megbízások átvétele a megbízások Bankhoz történő beérkezés sorrendjében történik. A Bank a
bankszámla terhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat – törvény vagy a Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének
hiányában – az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a Bank nyilvántartása az irányadó.
4.2. Fizetési művelet jóváhagyása
4.2.1. A Bank a fizetési műveletet – a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével – akkor
teljesíti, ha azt a fizető fél Számlatulajdonos előzetesen jóváhagyta. A Bank a Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem
hagyott fizetési műveletet visszautasítja.
A Bank a fizetési művelet jóváhagyásának tekinti a fizető fél Számlatulajdonos részéről a következőket:
a) Papíralapú átutalási megbízás esetén: ha a fizető fél Számlatulajdonos az átutalási megbízást kitöltötte és a Banknál
bejelentett módon aláírta és azt a jelen ÁSZF-ben és a Hirdetményben meghatározott előírások szerint a postahelyen
átadta, vagy a Bank hálózati egységében az átadás céljára elhelyezett gyűjtőládában érkeztetve bedobta.
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b) Elektronikus banki úton benyújtott átutalási megbízás esetén: ha a fizető fél Számlatulajdonos az adott elektronikus
csatornára vonatkozó ÁSZF szerinti módon, a személyazonosító adatok/kódok megadását követően a fizetési megbízást
a Banknak megadta/megküldte, TeleBank esetén azt szóban megerősítette.
c) Felhatalmazó levélen alapuló csoportos beszedés esetén: ha a fizető fél Számlatulajdonos írásban az erre
rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványt kitöltve és a Banknál bejelentett módon aláírva vagy, ha a felhatalmazás
megadására elektronikus csatornán lehetőség van, úgy az elektronikus csatornán az arra vonatkozó ÁSZF szerinti módon
felhatalmazta a Bankot csoportos beszedési megbízás teljesítésére.
d) Felhatalmazó levélen alapuló beszedés esetén: ha a fizető fél Számlatulajdonos az erre rendszeresített pénzforgalmi
nyomtatványt (felhatalmazó levél) kitöltve és a Számlatulajdonos Banknál bejelentett módon aláírva a Banknak a
felhatalmazást megadta.
e) POS terminálon bankkártyával kezdeményezett fizetés esetén: ha a Számlatulajdonos által felhatalmazott
Kártyabirtokos a bankkártyáját a Posta Bankkártya Elektronikus Szolgáltatások ÁSZF előírásainak megfelelő módon (pl.
helyes PIN kód megadás, személyazonosság igazolása, bizonylat aláírása stb.) használta és a kártya művelet
(tranzakció) engedélyezés (autorizáció) megtörtént.
f) Készpénzbefizetés/kifizetés Bank pénztárában on-line postahelyeken: ha a fizető fél Számlatulajdonos a
készpénzbefizetésre/kifizetésre vonatkozó megbízást a Banknak megadta és a készpénzfizetésről Bank által kiállított
bizonylatot a Banknál bejelentett módon aláírta.
4.3. Fizetési megbízás befogadása
4.3.1. A Bank a fizetési megbízás teljesítésére – a Számlatulajdonos által megjelölt későbbi időpont vagy jogszabály
eltérő rendelkezésének hiányában - a teljesítési határidőt a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja. A
fizetési megbízás befogadásának időpontja:
a) átutalás esetén: az az időpont, amikor a Bank az átutalási megbízást a teljesítéshez szükséges valamennyi adat – így
különösen a számla feletti rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat – birtokában átvette és a pénzügyi
fedezet (deviza megbízások esetén ideértve a megbízás Hirdetmény szerinti bankköltségének fedezetét is) rendelkezésre
áll.
b) beszedés esetén: ba) ha a Számlatulajdonos a beszedés kedvezményezettje (jogosult), úgy a befogadás a Bank
szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a Bank a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges
valamennyi adat – ideértve a számla feletti rendelkezésre jogosult azonosítását is - és okirat birtokában átvette; bb) ha a
Számlatulajdonos a beszedés kötelezettje (fizető fél), úgy a befogadás a Bank szempontjából az az időpont, amikor a
beszedési megbízást a Bank a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette.
c) készpénzfizetés esetén: ca) pénztári befizetésnél befogadás az az időpont, amikor a Bank a teljesítéshez szükséges
valamennyi adat birtokában a fizető féltől a készpénzt átvette; cb) a kifizetésnél a befogadás az az időpont, amikor a
fizetési megbízást a Bank a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette és a fizetési megbízás pénzügyi
fedezete rendelkezésre áll.
d) hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő fizetési megbízás befogadásának időpontja az az időpont, amikor
a Bank a fizetési megbízást a jogszabályban, a jelen ÁSZF-ben, Üzletszabályzatban, Hirdetményben,
bankszámlaszerződésben foglalt, a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette.
4.3.2. A fizetési megbízás az átvétel és pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén is kizárólag abban az esetben
minősül a Bank által befogadottnak, ha a vonatkozó jogszabályban előírt követelmények, a bankszámlaszerződésben,
jelen ÁSZF-ben, Üzletszabályzatban, Hirdetményben, nemzetközi pénzforgalmi szabályokban/szabványokban előírt
feltételek szerint teljesítésre alkalmas (pl.: megfelelő pénzforgalmi nyomtatványon, megfelelő adattartalommal hiánytalanul
és szabályosan kitöltve került benyújtásra, a számla felett rendelkezésre jogosultak aláírása egyező stb.)
4.4. Vissza műveletek
4.4.1. Fizetési megbízás visszavonása
4.4.1.1. A Számlatulajdonos a fizetési megbízását kizárólag a megbízás teljesítésének megkezdése előtt (a Bankon belüli
megbízás jóváírásra vagy bankon kívülre irányuló megbízás továbbításra került) vonhatja vissza, írásban, a Bank által
erre rendszeresített formanyomtatványon – a fizetési megbízásokra előírtak szerinti módon aláírva - vagy TeleBankon
keresztül.
4.4.1.2. A teljesítés megkezdésének időpontjára a Bank nyilvántartása az irányadó. A visszavonásra vonatkozó megbízás
Bank általi átvétele nem minősül a visszavonásra vonatkozó kötelezettségvállalásnak a Bank részéről
A Bank a visszavonásra vonatkozó igény bejelentését követően a tőle elvárható gondosság mellett megteszi az
intézkedést a visszavonási kérelem teljesítése érdekében. A Bank a fizetési megbízás visszavonása miatt a
Számlatulajdonost ért károkért felelősséget nem vállal.
4.4.1.3. A sikerrel visszavont megbízás után a Bank a visszavonással érintett fizetési megbízásra vonatkozó
Hirdetményben meghatározott díjat számítja fel, amelynek fedezetét a Számlatulajdonos visszavonással érintett
bankszámláján köteles biztosítania. Ezzel összefüggésben a Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy viseli a fizetési
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megbízás visszavonásából származó jogkövetkezményeket így különösen a terhelési naphoz kötött deviza átutalás
esetén az árfolyamkockázatot.
4.4.1.4. Ha a fizetési megbízást a Számlatulajdonos, mint kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül
kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a Számlatulajdonos részére
való átadását követően a fizető fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza.
4.4.2. Visszakérés téves számlaszámra történt átutalás esetén (visszahívás)
4.4.2.1. A téves számlaszámra történt átutalás visszakérését (visszahívását) annál a pénzforgalmi szolgáltatónál kell
kezdeményezni, ahonnan a téves utalás teljesítése történt.
4.4.2.2. Amennyiben a fizetési megbízást a Bank már teljesítette, úgy a Számlatulajdonos a fizetési megbízást írásban – a
Bank által erre rendszeresített formanyomtatványon – a fizetési megbízásokra előírtak szerinti módon aláírva kérheti
vissza. A Bank a visszakérésre vonatkozó igény bejelentését követően a tőle elvárható gondosság mellett megteszi az
intézkedést a visszakérési kérelem teljesítése érdekében, azonban a Bank a visszakérés eredményességéért, illetve a
Számlatulajdonost ért esetleges károkért felelősséget nem vállal. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy viseli a
fizetési megbízás visszakéréséből származó jogkövetkezményeket, így különösen az esetleges árfolyamkockázatot,
valamint a Kedvezményezett, a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, továbbá az esetleges közvetítő bank vagy
az elszámolóház által felszámított költségeket. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési
megbízás összege a kedvezményezett számláján már jóváírásra került, úgy a visszakérés teljesüléséhez a
Kedvezményezett jóváhagyása szükséges. A visszakérésért a Bank jogosult díjat felszámítani, melynek mértékét a
Hirdetmény tartalmazza.
4.4.3. Visszautalás
4.4.3.1. Amennyiben visszakérés kérelem érkezik a Bankhoz (egy másik pénzforgalmi szolgáltatón keresztül, ill. bankon
belüli utalás esetén a Bank ügyfelétől) egy olyan fizetési megbízás összege tekintetében, amely a Számlatulajdonos
bankszámláján már jóváírásra került, úgy a Bank a kérésnek kizárólag abban az esetben tesz eleget, amennyiben a
Számlatulajdonos ahhoz - a banktól kapott értesítő levélre küldött válaszában (a fizetési megbízásokra előírt módon
aláírva) keresztül - hozzájárult. A Visszakérési kérelem teljesítése (visszautalás) után a Bank a Hirdetmény szerinti
átutalási díjat jogosult felszámítani. .
4.5. Fizetési megbízás visszautasítása
4.5.1. Amennyiben a fizetési megbízás a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, a Bank a fizetési
megbízás teljesítését visszautasítja.
4.5.2. A Bank a fizetési megbízás átvételét, Bankban történő beérkezését követően ellenőrzi a fizetési megbízás
adattartalmát, a megbízás szabályszerű kitöltését, illetve megadását. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy
visszautasítsa a hiányosan, helytelenül, érthetetlenül vagy ellentmondásosan megadott fizetési megbízást, továbbá azt a
papíralapú fizetési megbízást, amelyen a megbízást benyújtó aláírásának képi mintájanem egyezik a Banknál érvényes
aláírás bejelentő kartonon lévő aláírással, vagy amelyen törlés, módosítás vagy javítás van, illetve amelyen a
pénzösszeget számokkal és betűkkel eltérően határozták meg, vagy amelynek előnyomott tartalmában betoldást, törlést
vagy áthúzást alkalmaztak, amely olvashatatlan, valamint, ha a fizetési megbízás elszakadt, vagy bepiszkolódott.
4.5.3. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a fizetési megbízás a bankszámlaszerződésben, jelen ÁSZFben, Üzletszabályzatban, a nemzetközi pénzforgalmi szabályokban/szabványokban/szokványokban és/vagy
Hirdetményben foglalt feltételeknek meg nem felelő módon és adattartalommal került kiállításra és benyújtásra, a fizetési
megbízás teljesítését mérlegelés nélkül visszautasíthatja.
4.5.4. A Bank – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában vagy, ha jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – a
bankszámlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízásokat a Hirdetményben megjelölt időtartam
szerinti sorba állítás lejártát követően visszautasítja.
4.5.5. A Bank a visszautasítás tényéről a Számlatulajdonost - törvény eltérő rendelkezése hiányában – levélben vagy
elektronikus úton értesíti.
4.5.6. A Bank megindokolt visszautasítás esetén jogosult díjat felszámítani, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza.
4.5.7. A Bank a visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek tekinti.
4.6. Fizetési művelet helyesbítése
4.6.1. A Bank és Számlatulajdonos megállapodnak, hogy a Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követően
haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési műveletet tartalmazó bankszámlakivonat zárónapjától számított 60 napon belül
kezdeményezheti a Banknál a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de a Bank által hibásan teljesített fizetési művelet
helyesbítését.
4.6.2. A Számlatulajdonos a helyesbítésre irányuló kérelmét írásban a banknál bejelentett módon aláírva a Bankhoz
(Budapest, 1923) címezve juttathatja el a kérelem elbírálásához szükséges okiratok, bizonylatok, egyéb dokumentumok
becsatolásával. Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges adatokat, dokumentumokat a Számlatulajdonos a Bank
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felhívását követően nem bocsátja a Bank rendelkezésére a felhívás Számlatulajdonos általi kézhezvételétől számított 15
napon belül, úgy a Bank a kérelmet érdemi bírálat és intézkedés nélkül elutasíthatja. Amennyiben a Bank a
Számlatulajdonos helyesbítési kérelmének helyt ad, úgy a bankszámláján írja jóvá a helyesbítési kérelemmel
összefüggően megtérítendő összeget.
4.7. Megbízások teljesítése, sorba állítás, részteljesítés
4.7.1. A Bank a fizetési megbízásokat – amennyiben azok maradéktalanul megfelelnek a hatályos pénzforgalmi
jogszabályoknak, valamint a bankszámlaszerződésben és/vagy a jelen ÁSZF-ben, Üzletszabályzatban, Hirdetményben,
nemzetközi pénzforgalmi szabályokban/szabványokban/szokványokban foglalt feltételeknek és adattartalomnak – a
Hirdetményben meghatározott teljesítési rend (megbízás átvételének, teljesítésének időpontja, határideje, árfolyam,
költség stb.) szerint teljesíti. A Bank a teljesítési rendben meghatározott teljesítési határidőket, időpontokat kizárólag
abban az esetben vállalja, ha a benyújtott fizetési megbízás hiánytalanul és pontosan tartalmazza az előírt feltételeket,
adatokat és a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
4.7.2. A Bank a konverziós fizetési megbízások terhelésekor / jóváírásának könyvelésekor az adott fizetési megbízásra a
Hirdetményben megjelölt Árfolyamot, azon belül a fizetési megbízás feldolgozásakor érvényes, legutoljára jegyzett
Árfolyamot alkalmazza. A konverzióval teljesíthető megbízás pénzügyi fedezetének vizsgálatához (zárolásához) a Bank a
megbízás feldolgozásának időpontjában a Hirdetményben meghatározott Árfolyamot alkalmazza.
4.7.3. A deviza átutalások, konverziók értéknapjai a magyarországi munkaszüneti napok, illetve a fizetési művelet
devizanemében fennálló bankszünnap függvényében a Hirdetményben meghatározott értéknaptól eltérhetnek. A fizetési
megbízások teljesítésekor a fizetési megbízás árfolyam-, érték-, és befogadási napjának számítása során a
magyarországi szombati munkanapokat a Bank csak olyan forint számlán terhelendő, forintban megadott fizetési
megbízások tekintetében tekinti Banki munkanapnak, melyek konverzió nélkül teljesíthetőek Bankon belül vagy más
belföldi pénzforgalmi szolgáltató által vezetett bankszámlára.
4.7.4. A Bank saját tévedésén alapuló jóváírást és terhelést minden fizetési megbízás – ideértve a hatósági átutalás és
átutalási végzés alapján történő átutalást is - teljesítését megelőzően, és követően egyaránt a Számlatulajdonos
rendelkezése nélkül jogosult helyesbíteni.
4.7.5. A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése - az előzőek figyelembevételével megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését.
4.7.6. A Bank csak azokat a Számlatulajdonos által adott fizetési megbízásokat köteles teljesíteni, amelyekhez a
szükséges pénzügyi fedezet – ideértve a fizetési megbízások teljesítése esetére felszámításra kerülő azon díjak,
költségek összegét, amelyek a megbízás megadásával egyidejűleg esedékesek – a megbízásban terhelendőként
megadott bankszámlán szabadon, hiánytalanul rendelkezésre áll.
4.7.7. A fedezetlen fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges fedezet figyelése a T-napos (tárgynapon teljesítendő)
deviza átutalások, átvezetések és VIBER megbízások esetében tárgynap folyamán csak az adott fizetési megbízás
típusra vonatkozó Végső benyújtási határidő végéig történik. Amennyiben a fedezet az adott fizetési megbízás típusra
meghatározott sorbantartási határidőn belül, de a Banki munkanap záró időpontjáig csak az adott fizetési megbízás
típusra meghatározott Végső benyújtási határidő után biztosított, akkor a fizetési megbízás a következő Banki
munkanapon kerül teljesítésre.
4.7.8. A Bank a fizetési megbízás részbeni teljesítését – hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás,
felhatalmazó levélen alapuló beszedés, valamint váltóbeszedés kivételével - nem vállalja.
4.7.9. A Bank a bankszámla terhére benyújtott fizetési megbízásokat a Számlatulajdonos bankszámlájához kapcsolódó
hitelkeret terhére is teljesíti.
4.7.10. A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető hatósági átutalás és átutalási végzés
alapján teljesített átutalást a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez
szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 35 napig – a Bank sorba állítja (függőben tartja).
4.7.11. A Bank a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat - amennyiben a Számlatulajdonos a beszedési
megbízások sorba állítását a felhatalmazó levélen kérte - 35 napig, de ezen időtartamon belül legfeljebb a teljesítéshez
szükséges fedezet biztosításáig sorba állítja. A Bank kizárólag általa rendszeresített tartalmú felhatalmazó levél minta
alapján kiállított felhatalmazó levelet vagy azzal azonos tartalmú olyan felhatalmazó levelet vesz nyilvántartásba, amelyet
külön írásbeli nyilatkozattal (banki záradék) fogadott el a beszedési megbízás teljesítésére és, amennyiben a
Számlatulajdonos a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás sorba állítását kéri, annak időtartama legfeljebb 35
nap lehet. Amennyiben a Számlatulajdonos a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás sorba állítást nem kért,
úgy a Bank a beszedési megbízást fedezethiány esetén nem állítja sorba.
4.7.12. A Bank a Pft. 66 § (1) bek. szerinti végrehajtható okiraton alapuló beszedési megbízásokat nem állítja sorba,
kivéve ha a függőben tartást a kedvezményezett kifejezetten kéri, amely esetben a Bank a fizetési megbízást 35 napra
állítja sorba.
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4.7.13. A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízást, az eseti forint és deviza átutalási
megbízást, forint rendszeres átutalási megbízást, számlakonverziós megbízásokat a Bank a Hirdetményben
meghatározott időtartamra állítja sorba.
4.7.14. A sorba állítási határidő lejártát követően még fedezethiányos fizetési megbízásokat a Bank visszautasítja. A Bank
a visszautasításról a Számlatulajdonost a jelen ÁSZF II. fejezet 4.5.5. pontjában írtak szerint értesíti.
4.7.15. A Bank a bankszámlán a jóváírást a részére megadott bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám), a hatósági
átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítését pedig a bankszámlaszám (pénzforgalmi jelzőszám) és a
fizető fél Számlatulajdonos nevének ellenőrzése mellett végzi el.
4.7.16. A Bank az általa befogadott bejövő átutalási megbízás feldolgozását a tudomására jutást követően azonnal
megkezdi, a deviza konverzió nélküli jóváírást a feldolgozás befejezését követően azonnal, a deviza konverzióval
teljesíthető jóváírást, pedig a szükséges deviza eladás/vétel lebonyolítását követően írja jóvá haladéktalanul a
kedvezményezett Számlatulajdonos bankszámláján.
4.7.17. Amennyiben a Bank a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által elektronikus úton továbbított fizetési
megbízás teljesítését az azon szereplő – jóváírást (terhelést) azonosító – adatok hibája vagy hiánya miatt nem tudja
elvégezni, e felismerést követően a) belföldi fizetési forgalomban a megbízást a jogszabályban és jelen ÁSZF-ben foglalt
teljesítési határidő figyelembevételével visszautasítja, b) egyéb fizetési megbízás esetén pedig legkésőbb az átvételt
követő munkanapon értesíti erről a fizetési megbízást elküldő pénzforgalmi szolgáltatót.
4.7.18. A Bank a fizetési megbízást mindig azon bankszámla terhére, illetve javára teljesíti, amely a fizetési megbízásban
megadásra került. Amennyiben a fizetési megbízás és a Számlatulajdonos megadott bankszámlájának (kimenő átutalás
esetén a terhelendő-, bejövő átutalás esetén a kedvezményezett bankszámlaszám) devizaneme eltér egymástól, úgy a
Bank konverzióval teljesíti a fizetési műveletet a Hirdetményben meghatározott árfolyamon és értéknappal. Ha a fizetési
megbízáson nem beazonosítható (hibás, hiányos) vagy már megszűnt bankszámlaszám szerepel, a Bank a fizetési
megbízást visszautasítja.
4.7.19. A Bankon kívülről érkező deviza átutalások esetén, amennyiben a Bank az átutalás összegét jóváírta a
kedvezményezett Számlatulajdonos bankszámláján, de az átutalás fedezetét a Számlatulajdonos bankszámláján történt
jóváírás értéknapjával nem bocsátották a Bank saját, az adott devizanemben vezetett nostro elszámolási számláján
rendelkezésre, úgy a Bank jogosult a kedvezményezett Számlatulajdonos számláján jóváírt, de fedezettel nem rendelkező
fizetési megbízás összegét a fedezet Bank részére történő rendelkezésre bocsátásáig zárolni, illetve a jóváírás
értéknapjával azonos értéknappal megterhelni. A Bank jogosult továbbá a beérkező deviza átutalás fedezetének
rendelkezésre bocsátás értéknapját utólag korrigálni a Számlatulajdonos számláján abban az esetben, ha az adott deviza
átutalási megbízás pénzügyi fedezete a megbízásban megadott értéknaptól eltérő napon, késedelemmel érkezik meg a
bank adott devizanemben vezetett nostro számlájára.
4.8. Visszatérítés
4.8.1. A Számlatulajdonos beszedés esetén a Pft. 46.§ szerinti visszatérítési igényét írásban a Bank központjához
(Budapest,1923) jogosult benyújtani a terhelés napjától számított ötvenhat napig, csatolva ahhoz az igény érdemi
elbírálásához szükséges és a jogszabályban meghatározott feltételek fennállását bizonyító következő dokumentumokat,
így különösen, de nem kizárólagosan: i) benyújtott igényben szereplő beszedési megbízásra vonatkozó dokumentum
csatolása (a beszedést alátámasztó számla, szerződés, teljesítési igazolás, átvételi igazolás, kedvezményezett felé tett
bejelentés, adásvételi szerződés stb.), ii) 1 évre visszamenőleg valamennyi számla és annak teljesítésének igazolása, iii)
kedvezményezett részére adott valamennyi felhatalmazás, iv) a számlázás alapját jelentő egység (mérőóra) szolgáltató
(kedvezményezett) által igazolt állása a számlázáskor vagy a visszatérítési igény benyújtását megelőző 5 napban.
4.8.2. A Bank a benyújtott visszatérítési igényt és az annak alapjául szolgáló dokumentumokat megvizsgálja és érdemben
dönt az igény elutasításáról vagy a visszatérítésről. Amennyiben a Számlatulajdonos késedelmesen nyújtotta be az
igényt, úgy a Bank az igényt érdemi bírálat nélkül elutasítja. A Bank jogosult a bírálat során további dokumentumokat,
információkat kérni a Számlatulajdonostól.
4.8.3. A Bank nem tekinti a kötelezett Számlatulajdonos részéről a beszedést az adott helyzetben ésszerűen elvárható
összeget meghaladónak, ha a beszedésre felső értékhatárt meghatározott és a beszedéssel érintett összeg ezen
értékhatárt nem haladta meg. A Bank a kötelezett Számlatulajdonos részéről a fizetési művelet adott helyzetben
ésszerűen elvárható összegének megítélése során a fizető fél Számlatulajdonos korábbi fizetési műveleteit, a
bankszámlaszerződésben, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és a fizetési művelet körülményeit veszi figyelembe.
4.8.4. A kötelezett Számlatulajdonos nem jogosult a visszatérítésre, ha a beszedésre vonatkozó jóváhagyását
(beszedésre felhatalmazást) a Banknak adta meg, és a beszedési megbízásra vonatkozó előzetes tájékoztatási
kötelezettségét a Bank vagy kedvezményezett a számla, értesítés megküldésével vagy egyéb módon a fizetési megbízás
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esedékességét megelőzően 28 nappal teljesítette. Amennyiben a Számlatulajdonos a beszedésre vonatkozó
felhatalmazást a bankszámlaszerződés aláírását követő 28 napon túl adja meg a Bank részére, úgy - tekintettel a jelen
ÁSZF IV. fejezet 4.7. pontjára foglaltakra - a jelen pont szerinti előzetes tájékoztatást megadottnak tekinti. Amennyiben a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam területén található, úgy a Számlatulajdonost a
visszatérítési igényre nem jogosult.
4.9. Felelősség fizetési művelet teljesítéséért
4.9.1. Ha a fizetési művelet teljesítése egyedi azonosító (pénzforgalmi jelzőszám) használatával történik, a fizetési
művelet az egyedi azonosító (pénzforgalmi jelzőszám) által megjelölt kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek
minősül.
4.9.2. Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése egyedi azonosító (pénzforgalmi
jelzőszám) használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító (pénzforgalmi jelzőszám) által és a fizető fél
nevével megjelölt fizető fél vonatkozásában minősül teljesítettnek.
4.9.3. A fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi azonosító (pénzforgalmi jelzőszám)
használata esetén – ide nem értve az előző bekezdés szerinti esetet - a Bankot nem terheli felelősség. A Bank azonban
köteles a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást
tanúsítani. A Bank jogosult a fizetési művelet visszaszerzése esetén külön díjat, költséget felszámítani.
4.9.4. Ha a Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítéshez szükséges és a Bank által előzetesen meghatározott
adatokon vagy egyedi azonosítón (pénzforgalmi jelzőszám) kívül további adatokat ad meg, a Bank a fizetési műveletnek
az egyedi azonosító által megjelölt teljesítéséért felel.
4.9.5. Ha a fizetési műveletet a fizető fél Számlatulajdonos kezdeményezte, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a Bank
felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett.
A Bank a felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési
művelet összegét a fizető fél Számlatulajdonos részére visszatéríteni, és bankszámláját olyan állapotba hozni, mintha a
hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor.
4.9.6. Ha a fizetési művelet összege a kedvezményezett Számlatulajdonos számláját vezető Bankhoz beérkezett, a
fizetési művelet teljesítéséért a Bank felel. A Bank felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési
művelet összegét a kedvezményezett a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a Számlatulajdonos
bankszámláján jóváírni.
4.9.7. A Bank a fizető fél Számlatulajdonos kérésére – a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való
felelősség kérdésétől függetlenül – köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet nyomon követése
érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani és a nyomon követés eredményéről a fizető
Számlatulajdonost tájékoztatni.
4.9.8. Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett Számlatulajdonos kezdeményezte, vagy rajta keresztül
kezdeményezték, a fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához való továbbításáért a Bank felel. A Bank
felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési megbízást megküldeni a fizető fél pénzforgalmi
szolgáltatója felé.
4.9.9. A fizetési műveletnek a jogszabály szerinti teljesítéséért a kedvezményezett Számlatulajdonos felé a Bank felel. A
Bank felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles biztosítani, hogy Számlatulajdonos bankszámláján jóváírt
fizetési művelet összege a Számlatulajdonos rendelkezésére álljon.
4.9.10. A fizető fél Számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatójaként eljáró Bank felelősségének fennállása esetén
haladéktalanul visszatéríti a Számlatulajdonos részére a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét,
és a bankszámlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor.
4.9.11. Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett Számlatulajdonos kezdeményezte, vagy rajta keresztül
kezdeményezték, a Bank – a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől
függetlenül – köteles a fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást
tanúsítani és a nyomon követés eredményéről a kedvezményezett Számlatulajdonost tájékoztatni.
4.9.12. A fenti II.4.9.5-4.9.11. pontban foglaltak nem alkalmazandók, ha kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
székhelye EGT-állam területén található.
4.9.13. A jelen fejezet szerint a Bank által elvégzendő feladatok haladéktalan teljesítését akként vállalja, hogy a Bank a
Hirdetmény szerint rá háruló feladatok teljesítését késedelem nélkül megkezdi.
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4.9.14. A Bank felel a Számlatulajdonos felé az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési műveletért
felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért, és a kamatbevétel elmaradásáért.
A TeleBank és NetBank szerződéssel rendelkező Számlatulajdonos telefonon, illetve NetBankon megadott megbízásaira
és az alkalmazott teljesítési rendre a Posta Bankkártya és Elektronikus Szolgáltatások Általános Szerződési
Feltételekben, valamint a Hirdetményben foglaltak irányadók.
A postai folyószámlához kapcsolódó bankkártyával végezhető műveleteket a mindenkori hatályos Posta Bankkártya és
Elektronikus Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.
A Számlatulajdonos – a TeleBank és NetBank szolgáltatásra vonatkozó szerződés hiányában – valamennyi megbízását –
készpénz befizetési és felvételi megbízást kivéve – kizárólag írásban (személyesen benyújtva) adhatja meg,
módosíthatja, illetve szüntetheti meg.
A Bank a mindenkori hatályos Hirdetményben meghatározott időpontokig a tárgynapon beérkezett, illetve befogadott
megbízásokat – off-line postahelyen írásban benyújtott megbízások kivételével – tárgynapon teljesíti. A Bank az off-line
megbízásokat legkorábban a postahelyi leadást követő 3. munkanapon teljesíti. Az ezen időpontokat követően a
tárgynapon, valamint munkaszüneti napokon beérkezett megbízásokat a Bank a tárgynapot követő első banki
munkanapon teljesíti. A Bank ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy a határidőt követően, de még a tárgynapon
megadott megbízásokat tárgynapon teljesíthesse.
A Számlatulajdonos a Bank fiókhálózatában a következő pénzforgalmi szolgáltatásokat tudja igénybe venni: pénztári
művelet (készpénz felvétele, készpénzbefizetés), átutalás, csoportos beszedési megbízás, ügyféladatokban történő
változás módosítása. A bankfiókban végezhető megbízások díjait, költségeit a postai folyószámla vezetésre vonatkozó
Hirdetmény tartalmazza.
4.10. Fizetési módok
A Bank által alkalmazott fizetési módok:
a) készpénzfizetés
b) fizetési számlák közötti fizetés
ba) az átutalás,
bb) a beszedés,
bc) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés,
c) a fizetési számlához kötődő készpénzfizetés
ca) a készpénzbefizetés fizetési számlára,
cb) a készpénzkifizetés fizetési számláról.
d) fizetési számla nélküli fizetés
4.11. Készpénzforgalom
A Bank bármely bankfiókjában, a Számlatulajdonos nevének és bankszámlaszámának feltüntetésével forintban,
valutában befizetést bárki teljesíthet. A Számlatulajdonos, illetve az eseti meghatalmazott a meghatalmazása szerint a
számlakövetelés erejéig kifizetést
igényelhet a bankszámláról.
A Számlatulajdonos és a rendelkezésre jogosult, illetve a meghatalmazott (meghatalmazása szerint) bármely on-line
postahelyen, illetve bankfiókban a postai folyószámla javára a Számlatulajdonos nevének és postai folyószámla
számának feltüntetésével forintban befizetést teljesíthet, illetve a postai folyószámla terhére a számlakövetelés erejéig
kifizetést igényelhet. Kifizetés bármely ATM-en, vagy off-line postahelyeken POS terminálon, lehetséges .
A Magyar Posta a Hirdetményében meghatározott összeget meghaladó készpénzfelvétel tekintetében előzetes
bejelentési kötelezettséget írhat elő a Magyar Posta Zrt. Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
szerint. Bejelentés hiányában a Magyar Posta jogosult a kifizetés teljesítését megtagadni, az ebből eredő esetleges
károkért a Bankot felelősség nem terheli.
Készpénzfelvétel-, illetve befizetés esetén a Bank és a postahely a személyi azonosságot – kifizetés esetén az aláírás
egyezőséget is – köteles vizsgálni, ezért ehhez a Számlatulajdonosnak, Rendelkezésre jogosultnak II.1. pont szerinti
okmányának bemutatása is szükséges. A Bank az eseti meghatalmazottat mind a készpénzbefizetéskor, mind a
készpénzfelvételekor – egymással ténylegesen összefüggő ügyleti megbízások jogszabályban megállapított értékhatára
elérésének megállapíthatósága érdekében – értékhatárra tekintet nélkül azonosítja.
A Bank és az on-line postahely pénztáránál, továbbá bármely postahelyen elhelyezett POS terminálon történt be- és
kifizetéseket a Bank tárgynapon írja jóvá, illetve terheli a postai folyószámlát.
4.12. Átutalás
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4.12.1. Átutalás általános szabályai
Az átutalási megbízással a fizető fél Számlatulajdonos megbízza a Bankot, hogy a bankszámlája terhére meghatározott
összeget utaljon/vezessen át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája javára. Az átutalási megbízást a fizető
fél Számlatulajdonos a bankfiókban/postahelyen nyújtja be ez erre rendszeresített banki nyomtatványon írásban vagy, ha
erre vonatkozó használatai jogosultsággal rendelkezik, úgy elektronikus csatornán (TeleBank, NetBank). A
Számlatulajdonos az átutalási megbízást – deviza átutalási megbízás, Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER)
útján teljesítendő forint átutalási megbízás kivételével - terhelési nap feltüntetésével is benyújthatja a Banknak. A
Számlatulajdonos legfeljebb 90 napra előre jelölhet meg terhelési napot. Ha a terhelési nap a ténylegesen teljesíthetőnél
korábbi, a Bank által előírt időszakon túli napot tartalmaz, a Bank a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja.
Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanapra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor az azt
követő munkanapot tekinti a Bank a terhelési napnak, kivétel ez alól az elektronikus úton benyújtott forint átutalási
megbízás, mely esetben a Bank a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, ha a terhelési nap nem Banki munkanapra
esik.
A Számlatulajdonos a pénzforgalmának lebonyolítása érdekében megbízhatja a Bankot, hogy a forint bankszámláján
azonos időközönként egy általa meghatározott egyenleget meghaladó összeget rendszeresen egy másik pénzforgalmi
szolgáltatónál vagy a Banknál vezetett bankszámlájára átutaljon, vagy a Banknál vezetett forint bankszámláját másik
bankszámlájáról egy általa meghatározott számlaegyenlegre rendszeresen feltöltse, valamint e két rendelkezés megfelelő
alkalmazásával forint bankszámláját egy általa megadott számlaegyenlegre rendszeresen beállítsa.
A bankfiókban/postahelyen benyújtott (írásos) papír alapú átutalási megbízás kitöltésének, aláírásának szabályszerűségét
a Bank központja ellenőrzi, a bankfiók/postahely az (írásos) papír alapú átutalási megbízások teljes körű vizsgálatát nem
végzi el.
Amennyiben a Banknál vezetett közös tulajdonú bankszámla társtulajdonosa vezet át a saját nevére megnyitott
bankszámlára vagy a saját nevére nyitott bankszámláról vezet át a közös tulajdonú bankszámlára, amelyen
Társtulajdonos, úgy a két bankszámla közötti átvezetéseket a Bank Bankon belüli átutalásként teljesíti.
4.12.2. Átutalás típusai
a) Eseti átutalás
Eseti átutalási megbízással a fizető fél Számlatulajdonos megbízza a Bankot, hogy a Banknál vezetett bankszámlája
terhére eseti jelleggel meghatározott összeget utaljon/vezessen át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája
javára.
b) Rendszeres átutalás
A Számlatulajdonos rendszeres átutalási megbízást is adhat a Bank részére forintban, amely alapján a Bank a forint
bankszámlájáról az általa megadott időpontokban (terhelési napokon) meghatározott összeget (fix vagy változó összeg)
átutal a kedvezményezett fizetési számlája javára. A Bank jogosult a rendszeres átutalási megbízás befogadását
megtagadni, ha azon a terhelési nap nem egyértelműen van feltüntetve. A rendszeres átutalási megbízást a Bank
mindaddig teljesíti, amíg azt a Számlatulajdonos vissza nem vonja vagy a megbízásban megjelölt teljesítések száma vagy
az utolsó teljesítési időpont be, nem következik. Rendszeres átutalási megbízás devizaszámlára nem adható, valamint
forint bankszámlára sem, ha a megbízás a forint bankszámla terhére deviza átutalással lenne teljesíthető. A Bank olyan
rendszeres fix vagy változó összegű átutalási megbízást, amely csak devizakonverzióval teljesíthető, nem fogad el.
A megbízás érvényességének kezdete a megbízás befogadásának napját követő munkanap.
Amennyiben a Számlatulajdonos a rendszeres átutalási megbízás nyomtatványon csak egyszeri ismétlődést jelöl meg,
vagy többet jelöl ugyan meg, de egyet kivéve mindegyiket visszavonja, úgy ezen átutalást a Bank nem tekinti rendszeres
átutalásnak, és az ilyen megbízást eseti átutalásként kezeli az erre vonatkozó rendelkezések szerint és szedi be akár
utólagos elszámolással annak díját.
c) Bank által alkalmazott átutalási/átvezetési altípusok:
ca) Bankon belüli átutalás: amennyiben a fizető fél Számlatulajdonos a Banknál vezetett bankszámlája terhére
meghatározott forint/deviza összeget átutal a Banknál vezetett másik bankszámla javára.
cb) Bankon kívüli átutalás: amennyiben a fizető fél Számlatulajdonos a Banknál vezetett bankszámlája terhére
meghatározott forint/deviza összeget átutal más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára.
I. A Bank a GIROZrt.által üzemeltetett Napközbeni elszámolás keretében továbbítja az alábbi átutalásokat:
- forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi eseti átutalást, ha az
átutalási megbízást a Számlatulajdonos nem papír alapon nyújtja be;
- forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi rendszeres átutalást,
függetlenül attól, hogy a Számlatulajdonos azt papír alapon vagy elektronikus csatornán keresztül adta meg.
II. A Bank a GIRO Zrt. által üzemeltetett Éjszakai elszámolás keretében továbbítja az alábbi forint átutalásokat:
- hatósági átutalás, átutalási végzés alapján történő átutalást;
- papír alapon benyújtott átutalást.
cc) Számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámlái közötti átvezetés deviza konverzió nélkül: a Számlatulajdonos a
Banknál azonos pénznemben vezetett bankszámlái között átvezetési megbízást ad.
cd) Számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámlái közötti átvezetés deviza konverzióval: a Számlatulajdonos a Banknál
különböző pénznemben vezetett bankszámlái között átvezetési megbízást ad devizakonverzióval.
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ce) VIBER átutalás: a Bank a Számlatulajdonos által kezdeményezett forint eseti átutalást az MNB által üzemeltetett
VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) rendszeren keresztül továbbítja a kedvezményezett VIBER tag belföldi
pénzforgalmi szolgáltatójához.
d) Hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás
A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban pénzkövetelés
érvényesítése a fizető fél Számlatulajdonos bankszámlájának terhére a hatósági átutalási megbízás adására vagy
átutalási végzés meghozatalára jogosult (kedvezményezett) erre irányuló kezdeményezésére hatósági átutalással vagy
átutalási végzés benyújtásával kezdeményezhető. A Bank hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés alapján a
fizető fél Számlatulajdonos bankszámlájára terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalás és átutalási
végzésre irányuló megbízás adója által meghatározott fizetési számlára.
A hatósági átutalás megbízás adására jogosult az átutalási megbízást az erre rendszeresített pénzforgalmi
nyomtatványon a saját pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül közvetve és a fizető fél Számlatulajdonos bankszámláját
vezető Bankhoz közvetlenül is benyújthatja. Amennyiben a kedvezményezett a saját pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül
kezdeményezi a hatósági átutalást, úgy a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató ellenőrzi a
kedvezményezettre vonatkozó adatokat (hatósági átutalási megbízásban megjelölt kedvezményezett számlatulajdonos és
a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, számla feletti rendelkezésre jogosult(ak)nak a pénzforgalmi szolgáltatónál
bejelentett aláírását). Ez utóbbi esetben a Bank a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltató által részére továbbított
hatósági átutalás adattartalmát, ideértve a kedvezményezett számlatulajdonos adatait, a hatósági átutalási megbízás
jogalapját, a számlatulajdonos és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, a rendelkezésre jogosultak aláírását
ellenőrzés nélkül elfogadja és megbízásban foglaltak szerint teljesíti a hatósági átutalást. A Bank nem felel azért a kárért,
amely a kötelezett Számlatulajdonost éri amiatt, hogy a kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója a rajta keresztül
benyújtott hatósági átutalás ellenőrzése során a rá háruló ellenőrzési feladatok teljesítésekor nem a tőle elvárható
gondosság szerint járt el. Amennyiben a hatósági átutalás kedvezményezettje a hatósági átutalási megbízást közvetlenül
a kötelezett Számlatulajdonos bankszámláját vezető Bankhoz nyújtja be, úgy a benyújtó – tekintettel arra, hogy nem
ügyfele a Banknak – köteles a Bank felé a hatósági átutalási megbízás benyújtásával egyidejűleg hiteles dokumentummal
igazolni benyújtói minőségét és pénzforgalmi jelzőszámát.
A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történt átutalás esetén a fizető fél Számlatulajdonos nem gyakorolhatja a
jelen ÁSZF II.4.6.pontja szerinti helyesbítéshez való jogot.
A fizető fél Számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámlái (fizetési számlái) a hatósági átutalás és átutalási végzés
alapján teljesített átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás teljesítése szempontjából egy bankszámlának
(fizetési számlának) minősülnek.
4.12.3. Beszedés
4.12.3.1. Beszedés általános szabályai
A kedvezményezett Számlatulajdonos a beszedési megbízással megbízza a Bankot, hogy a Banknál vezetett
bankszámlája javára, a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be. Amennyiben a
Számlatulajdonos a kedvezményezett, úgy a beszedési megbízását a Bankhoz köteles benyújtani. A Bank a beszedési
megbízás befogadása előtt ellenőrzi a kedvezményezett Számlatulajdonosra vonatkozó adatokat, okirat csatolása esetén
az okirat meglétét, az okiraton szereplő Számlatulajdonos beszedési megbízásban megjelölt Számlatulajdonos és a
pénzforgalmi jelzőszám azonosságát és a rendelkezésre jogosult(ak) Banknál bejelentett aláírását. A Bank az ellenőrzést
követően továbbítja a beszedési megbízás adattartalmát a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi
szolgáltatójához.
A kedvezményezett Számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatójaként eljáró Bank a fizető fél fizetési számláját vezető
pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül is benyújthatja a beszedési megbízást.
Ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, vagy azt jogszabály vagy megállapodás alapján ellenjegyzéssel kell
ellátni, akkor az így felszerelt beszedési megbízást a kedvezményezett Számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatójaként
eljáró Bank, illetve az előzőek szerint közvetlen benyújtásra jogosult kedvezményezett a kézbesítés megtörténtének
igazolására alkalmas módon továbbíthatja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
4.12.3.2. Beszedés típusai
a) Felhatalmazó levélen alapuló beszedés
A kötelezett Számlatulajdonos felhatalmazó levélben a Banknál bejelentett módon jelenti be azon kedvezményezett(ek)
nevét és fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámát, amely(ek)/aki(k) jogosult(ak) a bankszámlája terhére beszedési
megbízást benyújtani. A felhatalmazó levélben a Számlatulajdonosnak a felhatalmazással érintett bankszámlájának
pénzforgalmi jelzőszámát meg kell jelölnie. „A benyújtás indoka” rovatába „1”-est kell írni.
A Bank az általa rendszeresített felhatalmazó levél minta alapján kiállított felhatalmazó levelet vagy azzal azonos tartalmú
felhatalmazó levelet vesz nyilvántartásba, amelyet külön írásbeli nyilatkozottal fogadott el (banki záradék) beszedési
megbízások teljesítésére.
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A kötelezett Számlatulajdonos a felhatalmazó levélben rendelkezhet a beszedési megbízások 35 napra történő sorba
állításáról, a beszedési megbízásonkénti felső értékhatárról és a visszavonás módjáról is. A Bank és Számlatulajdonos
megállapodnak abban, hogy benyújtási gyakoriság, illetve 35 napos időtartamtól eltérő sorbaállítás, valamint – egy adott
felhatalmazó levélen alapuló összes beszedés együttes összegére vonatkozó (azaz beszedésenkénti) – teljesítési felső
értékhatár nem kerül megadásra.
A Bank felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást - amennyiben a Számlatulajdonossal a felhatalmazó levélben a
felhatalmazásra lejárati időpontot nem jelölt meg a felhatalmazó levél eltérő rendelkezés hiányában – addig fogadja be,
illetve teljesít annak alapján beszedési megbízást, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a Számlatulajdonos írásban
vissza nem vonja.
A Bank nem fogad be megszüntetés alatt álló bankszámlára felhatalmazó levelet.
A Bank a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást, amennyiben a felhatalmazó levélen a Számlatulajdonos a
felhatalmazásra lejárati időpontot nem jelölt meg, úgy a Bank a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a
bankszámlaszerződés megszűnéséig vagy a felhatalmazó levél visszavonásáig fogad el.
Amennyiben a Számlatulajdonos vagy a Bank megszünteti a bankszámlaszerződést a Bank a felhatalmazó levél alapján
legkésőbb a bankszámlaszerződés megszűnésének napjáig teljesíti a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást.
A Bank jogosult bármikor a felhatalmazó levél lejárta előtt is, indoklás nélküli rendes vagy azonnali hatályú felmondással
felmondani a bankszámlaszerződést. A Bank tájékoztatja a kedvezményezetett a bankszámlaszerződés megszüntetésről.
b) Végrehajtható okiraton alapuló beszedés
Amennyiben a bírósági végrehajtás általános feltételei a Pft. 66.§ szerint 2009. november 1-jei hatályba lépését
megelőzően már fennálltak, a pénzkövetelés pénzforgalmi úton történő behajtására jogosult Számlatulajdonos a
kötelezett fizetési számlája, bankszámlája (magánszemély lakossági bankszámlája kivételével) terhére beszedési
megbízást nyújthat be a kötelezett (fizető fél) erre vonatkozó felhatalmazása hiányában is, ha: a) a jogosult fizetési
számlával, bankszámlával, a kötelezett pénzforgalmi számlával rendelkezik, b) a követelés teljesítését bírósági,
közjegyzői határozat írja elő vagy az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Törvény (Vht.) 21.§-ának megfelelő
közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállaláson alapul, és c) a jogosult a behajtást végző pénzügyi szolgáltatónak
nyilatkozik arról, hogy nincs folyamatban a követelése behajtására irányuló végrehajtási eljárás, illetőleg nem terjesztett
elő végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, vagy ilyen kérelme alapján a követelése nem nyert kielégítést. Az beszedési
megbízást „Végrehajtás” jelzéssel kell ellátni, „A benyújtás indoka” rovatba „2”-est kell írni. A „Végrehajtás” jelzéssel
ellátott beszedési megbízáshoz - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - csatolni kell a végrehajtás alapjául szolgáló
okirat hiteles kiadmányát vagy annak hitelesített másolatát. Amennyiben a végrehajtás alapjául szolgáló másodfokú
határozat rendelkező része nem tartalmazza a marasztalás összegét, az első fokú határozatot is mellékelni kell. Ha a
végrehajthatóság feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, csatolni kell a feltétel vagy időpont bekövetkezését
tanúsító közokiratot is. A végrehajtás alapjául szolgáló okiraton alapuló követelés érvényesítésére benyújtott beszedési
megbízáshoz a jogosultnak csatolnia kell fenti c) pont szerinti nyilatkozatot is.
c) Váltóbeszedés
Váltón alapuló beszedési megbízás esetén a Számlatulajdonos, mint egyenes váltóadós felhatalmazását maga a váltó
testesíti meg. A váltóbeszedéshez szükséges az eredeti váltó becsatolása a benyújtó részéről. A váltóbeszedésre
irányuló beszedési megbízásnak „A benyújtás indoka” rovatába „4”-est kell írni.
A váltókezesekkel, illetve a megtérítési váltóadósokkal szemben a váltón alapuló követelés beszedési megbízással
történő érvényesítéséhez a jogosultnak felhatalmazó levéllel kell rendelkeznie.
d) Csoportos beszedés
A Számlatulajdonos, mint fizető fél bankszámlája terhére benyújtott csoportos beszedési megbízást a Bank csak akkor
teljesíti, ha a Számlatulajdonos a Bankot erre felhatalmazta. A felhatalmazást csoportos beszedésre a Számlatulajdonos
az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus csatornán megadhatja.
A fizető fél Számlatulajdonos bankszámláját vezető Bank a Számlatulajdonos fizető féltől átvett, csoportos beszedési
megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás alapján az átvételtől számított hat munkanapon belül a kedvezményezett
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján értesíti a kedvezményezettet a felhatalmazás befogadásáról,
módosításáról vagy annak megszüntetéséről. A Bank a teljesítés felső értékhatárának összegéről kizárólag a
Számlatulajdonos fizető fél hozzájárulása esetén értesítheti a kedvezményezettet.
A kedvezményezett a felhatalmazás tudomásulvételéről vagy visszautasításáról értesíti a vele szerződéses viszonyban
álló személyt és a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót. A fizető fél Számlatulajdonos
bankszámláját vezető Banknál a felhatalmazás kedvezményezett általi tudomásulvételének minősül az is, ha a
kedvezményezett megkezdi a beszedést. A felhatalmazást és annak módosítását a kedvezményezett is eljuttathatja a
fizető fél Számlatulajdonos számlavezetőjeként eljáró Bankhoz. A kedvezményezett a fizető féltől átvett felhatalmazást öt
munkanapon belül továbbítja a fizető fél Számlatulajdonos bankszámláját vezető Banknak, amelyet a Bank a fentiek
szerint kezel.
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A bank a kötelezett Számlatulajdonos kérésére a kötelezett bankszámláját érintő, csoportos beszedési megbízásra
vonatkozó érvényes felhatalmazásról az erre rendszeresített nyomtatványon igazolást ad ki. Az igazolás kérése a
kötelezett Számlatulajdonos erre vonatkozó rendelkezése nélkül nem jelenti a felhatalmazást törlését. Az igazolást a
fizető fél Számlatulajdonos másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz új felhatalmazásként benyújthatja. A kedvezményezett az
új felhatalmazás tudomásulvételével egyidejűleg az ugyanazon szerződésre vonatkozó korábbi felhatalmazást
megszűntnek tekinti.
A fizető fél Számlatulajdonos a terhelési napot megelőző munkanap végéig a csoportos beszedési megbízás teljesítését a
Banknál letilthatja. A letiltás kizárólag a megbízás teljes összege ellen tehető. A Bank a letiltás indokoltságát és
jogosságát nem vizsgálja, annak alapján nem teljesíti az adott megbízást. A letiltás a felhatalmazás érvényességét és
feltételeit nem érinti.
A csoportos beszedési megbízás teljesítéséről és nemteljesítéséről a Bank a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatóját értesíti. A Bank az értesítéseket és a teljesített megbízás adatait a kedvezményezett fizetési számláját
vezető pénzforgalmi szolgáltatójának elektronikusan továbbítja.
A Bank a kötelezett Számlatulajdonost a nem teljesült csoportos beszedésről a Bankszámlaszerződésben meghatározott
gyakorisággal megküldésre kerülő bankszámlakivonaton tájékoztatja.
4.12.4. Fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés
A bankkártyával kezdeményezett fizetési műveletek szabályait a Posta Bankkártya és Elektronikus Szolgáltatások
Általános Szerződési Feltételek szabályozza.
4.12.5. Készpénzbe- és kifizetés
4.12.5.1. Készpénzbefizetés bankszámlára
A bankszámla javára készpénzbefizetést bármely postahelyen POS terminálon a bankszámlához tartozó bankkártyával
rendelkező kártyabirtokos teljesíthet. Az on-line postahelyek pénztáraiban, illetve bankfiókban a Számlatulajdonos
nevének és a postai folyószámla számának feltüntetésével forintban bárki a Pénzmosásról szóló törvény szerinti
személyazonosítást követően a pénztárbizonylat aláírásával pénzbefizetést eszközölhet.
4.12.5.2. Készpénzkifizetés bankszámláról
A Számlatulajdonos, illetve a bankszámla felett rendelkezésre jogosult vagy eseti meghatalmazott a Számlatulajdonos
bankszámla követelése erejéig bármely postahelyen készpénzt vehet fel amennyiben Bakszámlához tartozó
bankkártyával rendelkezik. A Számlatulajdonos és a jelen ASZF alapján bejelentett a bankszámla felett rendelkezni
jogosult személy a bankszámla-követelés erejéig on-line postahelyek pénztáraiban, illetve a Bank valamennyi fiókjában
készpénzt vehet fel.
4.13.
Betétlekötési megbízás
A betétlekötés általános szabályai
4.13.1. A Számlatulajdonos betétlekötési megbízás megadásával a postai folyószámlán elhelyezett pénzösszeget
lekötheti. A betétet a Bank a postai folyószámláról a Számlatulajdonos nevére megnyitásra kerülő betétszámlára átvezeti,
azon kezeli, a betét után kamatot fizet és a lekötött betétet a betétszerződés (betétlekötési megbízás) szerint visszafizeti.
Betétlekötési rendelkezés hiányában a bankszámlán elhelyezett összeg látra szólóan kamatozik.
A bankszámla felett Rendelkezésre jogosult személy jogosult a bankszámláról betétlekötési megbízást adni, illetve betétet
megszüntetni.
4.13.2. A betéti termék megnevezését, a betétlekötés típusát, pénznemét, a kamatszámítás módját, a kamat mértékét, a
betétlekötés és a kamatfizetés feltételeit, a futamidőket (lekötési periódusokat), a betétbiztosítás szabályait, valamint a
betéttel kapcsolatos egyéb szerződési feltételeket a betétlekötési megbízás, a jelen ÁSZF, a Bank Üzletszabályzata és a
betétre vonatkozó Hirdetmény szabályozza, amely együttesen minősülnek betétszerződésnek. A betétszámla feletti
rendelkezési jogosultság azonos a postai folyószámlán (amely bankszámláról a betétlekötés történt) megadott
rendelkezési jogosultsággal.
4.13.3. A Számlatulajdonos (a mindenkori hatályos Hirdetményben meghatározott betéti típusok szerint) a
betétlekötéshez/betétmegszüntetéshez adott rendelkezés megadásával meghatározott összeg elkülönítésével bízza meg
a Bankot betétlekötés céljából. Betétlekötésre vonatkozó rendelkezést a Számlatulajdonos vagy az általa meghatározott
rendelkezésre jogosult bármely ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségben (postahely) az üzleti órák ideje alatt
írásban, vagy a Számlatulajdonos – Hirdetményben meghatározott betéti típusok esetében – Tele- Bankon, illetve
NetBankon keresztül is megadhat. A Magyar Posta által igazolt bizonylat másolati példányát a
Számlatulajdonos/Rendelkezésre jogosult kapja meg. A TeleBankon, illetve NetBankon keresztül adott lekötési
megbízásokat a Bank a megbízások beérkezési sorrendjében teljesíti.
4.13.4. A Bank a postai folyószámlán elhelyezett és a betétszámlára átvezetett pénzösszegeket a Bank által elfogadott
lekötési megbízás esetén lekötött betétként kezeli. Lekötési rendelkezés hiányában a bankszámlán elhelyezett összeg
látra szólóan kamatozik.
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4.13.5. A Bank jogosult meghatározni, és a Hirdetményben közzétenni a leköthető minimális és maximális betétösszeg
mértékét valamint a betétlekötést feltételekhez kötni (pl. új megtakarítás, számlaaktivitás stb.). A Bank a Hirdetményben a
lekötésre kerülő összegek nagyságától függő kamatsávokat is megállapít.
4.13.6. A Bank a lekötött betétet lekötésenként külön betétszámlán tartja nyilván.
A Bank az elhelyezett betétlekötés típusa, elhelyezett összeg, a futamidő és egyéb feltételeknek megfelelően a
Hirdetményben közzétett kamatot fizeti.
4.13.7. A Bank a postai folyószámlát, amelyről a betétlekötés történik, a betétlekötés első napján a lekötött összeggel
megterheli. Amennyiben a bankszámlán, a betétlekötés napján nem áll megfelelő fedezet rendelkezésre, a Bank a
lekötési megbízás teljesítését megtagadja.
4.13.8. A Számlatulajdonos új betétlekötési megbízásait bármely banki munkanapi kezdő időponttal forintban adhatja meg
a Hirdetményben meghatározott futamidőkre és kondíciós feltételekkel. A megbízás szólhat eseti vagy ismétlődő
betétlekötésre.
4.13.9. A Számlatulajdonos a lekötött betétből – Hirdetményben meghatározott egyes betéttípusoknál – a lekötési idő
lejárata előtt részösszeget is felvehet. Amennyiben részösszeg felvételére kerül sor, úgy a fennmaradó betéti összeg
kamata a lekötés napjától kezdődően a teljes futamidőre, a mindenkori hatályos Hirdetményben fennmaradó összegre és
adott összeghatárra megállapított kamattal egyezik meg. A Bank jogosult a lekötött betétből részösszegként felvehető
betét legkisebb mértékét és az egy lekötési időszakon belüli felvételek számát korlátozni, amelyről a Hirdetményben
tájékoztatja a Számlatulajdonost.
4.13.10. A betétlekötés megszűnik a betétlekötés futamidejének lejárta előtti (ismétlődő betét esetén a lekötési periódus
fordulónapja előtti) felmondásával, illetve eseti betétlekötés esetén a betétlekötés futamidejének lejártakor.
A betétlekötést a betétlekötés futamidejének lejárta előtt a Számlatulajdonos bármely postahelyen írásban személyesen
vagy - a Hirdetményben meghatározott betéti típusok esetén - ha a Számlatulajdonos erre vonatkozó használati
jogosultsággal rendelkezik TeleBankon, NetBankon keresztül megszüntetheti. A Számlatulajdonos részéről történő
felmondás napjának az a nap tekintendő, amely napon a Bank a betétlekötés felmondására vonatkozó rendelkezést
átvette. A Bank a lekötött betét határidő (futamidő lejárta) előtt történő felmondása esetén a kamat vonatkozásában a
Hirdetményben foglaltak az irányadóak.
4.13.11. A betétszámlán lekötött betét összege és a betéti kamat a betétlekötés megszűnését követően a postai
folyószámlán kerül jóváírásra (átvezetésre), a betétszámláról készpénzben közvetlenül felvenni nem lehet. A betétből
részösszeg felvétele azonos módon történik, a felvett részösszeg a postai folyószámlán kerül átvezetésre. A Bank a
kamatjövedelmet esetleg terhelő adót a kamat jóváírásakor hatályban lévő adójogszabályoknak megfelelően levonja.
4.13.12. Amennyiben a Bank valamely ismétlődő lekötött betéti konstrukció megszüntetését határozza el, úgy valamennyi
betétes vonatkozásában megilleti a rendes felmondás joga. Amennyiben a Bank az adott betéti termék megszüntetésére
tekintettel, írásban rendes felmondási jogát gyakorolja, a betétlekötés a felmondással érintett lekötési periódus végén
szűnik meg.
4.13.13. Amennyiben a betét (eseti, ismétlődő egyaránt) lejáratának napja nem banki munkanapra esik, a betétlekötés
lejárata meghosszabbodik a munkaszüneti napot követő első banki munkanapig. Ezen meghosszabbított futamidőre a
Bank a betétlekötés napján (ismétlődő lekötés esetén a legutolsó fordulónapon) érvényes Hirdetmény szerinti kamatot
fizeti. Ismétlődő betétlekötés esetén a betét ismételt lekötése a betétlekötés szerinti futamidőre a munkaszüneti napot
követő első banki munkanapon történik, az azon a napon hatályban lévő Hirdetmény szerinti betétlekötési feltételekkel és
kamat alkalmazásával.
4.13.14. A sávos betétlekötés esetén a Bank a betét futamidejének egyes részidőszakaiban - a mindenkori Hirdetmény
szerint - eltérő mértékű kamatot fizet. A sávos betétlekötés felmondása esetén a Bank kamatot a futamidő első
részidőszakának lejártát követően, a második és azt követő részidőszakokban történő felmondás esetén fizet. A sávos
betétlekötés futamidő lejárta előtti felmondása esetén fizetendő kamat mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény
tartalmazza. A sávos betétlekötés esetén a lekötött betétből részösszeget felvenni, illetve a tőke összeget növelni nem
lehet. A sávos betétlekötés lehet eseti vagy ismétlődő jellegű. A részidőszakonként megállapított kamat jóváírása a
bankszámlán a betét futamidejének lejártakor történik.
4.13.15. A Bank a betétszámláról havonta bankszámlakivonaton értesíti a Számlatulajdonost. A Bank a betétszámla
kivonatot az eseti betét lejáratakor, illetve ismétlődő betét esetén a fordulónapot követően, a fordulónappal érintett tárgyhó
végén küldi meg a betétlekötéssel érintett bankszámlaszerződéssel azonos módon. Amennyiben a Számlatulajdonos a
betétszámla kivonatra 15 napon belül írásban észrevételt nem tesz, a Bank úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat a
Számlatulajdonos elfogadta.
4.13.16. A Bank a kamatszámításnál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a következő képlet alapján:

tőke (pénznem) x kamatláb (%) x naptári napok száma
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Kamatösszeg (pénznem) =
360 x 100

A kamatszámítás szempontjából a futamidő kezdő napja a lekötés napja, utolsó napja a futamidő lejárata előtti naptári
nap, a betétlekötés megszüntetés (betétfeltörés).esetén a betétlekötés megszüntetés napját megelőző naptári nap. A
futamidő lejártának napjára illetőleg a betétlekötés megszüntetés (betétfeltörés) napjára a Bank kamatot nem fizet.

A Bank az eseti betétlekötés esetén az EBKM kiszámításához az alábbi képletet alkalmazza:

A Bank ismétlődő betétlekötés esetén az EBKM kiszámításához az alábbi képletet alkalmazza:

ahol:

n: a kamatfizetések száma,
r: az EBKM századrésze,
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.

4.13.17. Eseti betétlekötés
Az eseti betétlekötés a lekötés napján hatályos - a Bank a Magyar Posta Ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben
(postahely) kifüggesztett - Hirdetményben meghatározott pénznemben, futamidőre és kamatfeltételek szerinti fix
kamatozással történhet. A betétre a Bank a betétlekötés napján érvényes Hirdetmény szerinti kamatot fizeti.
A betét a futamidő lejárata után nem kamatozik tovább, a lejáratkor a kamattal növelt betéti összeget a Bank visszavezeti
arra a bankszámlára, amelyről a betétlekötés történt.
4.13.18. Ismétlődő betétlekötés
4.13.18.1. Ismétlődő (rulírozó) betétlekötés esetén a Bank a betétes Számlatulajdonos ellenkező rendelkezése
hiányában, a futamidő (lekötési periódus) lejáratakor a kamattal növelt tőkeösszeget a futamidő (lekötési periódus)
lejáratának napján (fordulónapon) érvényben lévő Hirdetmény szerinti feltételekkel és kamat alkalmazásával újra leköti, az
első lekötéssel azonos lekötési időtartamra (lekötési periódusra). A betét automatikus meghosszabbítása (rulírozás) új
betétügyletnek minősül.
4.13.18.2. Amennyiben a lekötött összeg a leköthető legkisebb összeg változása miatt nem éri el a Hirdetményben
megjelölt mértéket és azt a Számlatulajdonos a lejáratig nem egészíti ki, a Bank a betét összege után a lejárattól a
legalacsonyabb összeghatársávra szóló kamatot fizet.
4.13.18.3. A Hirdetmény szerinti típusú ismétlődő betétlekötések esetén a Számlatulajdonosnak lehetősége van a betét
fordulónapján a lekötött betét fix összeggel történő kiegészítésére (növelésére). Amennyiben a betéti összeg növelése
fedezethiány miatt nem teljesíthető, úgy ez nem érinti az addig lekötött betét lekötésének újbóli lekötését. A betéti összeg
növelésére vonatkozó rendelkezés megadható egy alkalomra, vagy minden elkövetkező fordulónapra vonatkozóan is.
4.13.18.4. A Számlatulajdonos a Hirdetmény szerinti egyes betét típusoknál rendelkezhet arról, hogy a lekötési periódus
hányszor ismétlődjön. Ezen rendelkezés alapján az utolsó periódus lejáratának napján a Bank a kamattal növelt
tőkeösszeget visszavezeti a postai folyószámlára.
4.13.18.5. Nem tőkésedő ismétlődő betétlekötés (a kamat nem kerül tőkésítésre): a fordulónapon a kamat aktualizálásra
kerül a mindenkori Hirdetmény szerint és az adott periódusra fizetendő kamat összege a Számlatulajdonos postai
folyószámlán kerül jóváírásra. A fordulónapon a betét tőke összege kerül újra lekötésre.
4.13.18.6. Tőkésedő ismétlődő betétlekötés (kamat tőkésítésre kerül): az egyes lekötési periódusok lejártát követően a
kamat tőkésedik, és ily módon a betéti összeg és a kamat együttes összegben kerül automatikusan újra lekötésre.
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4.13.19. Betétbiztosítás
A bankszámlán nyilvántartott pénzkövetelés személyenként, a Számlatulajdonos Erste Bank Hungary Zrt-nél elhelyezett
egyéb pénzeszközeivel összevontan kamatokkal együtt - az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) által, a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. CXII. törvény (Hpt.) 99-107.§-ban foglaltak szerint - biztosított.
Az Alap által nyújtott biztosítás csak névre szóló betétre terjed ki. A betétbiztosításra vonatkozó részletes rendelkezéseket
(kártalanítás szabályai stb.) a Bank Üzletszabályzata tartalmazza.
A Bank a Számlatulajdonos kérésére fiókjaiban illetve a postahelyeken tájékoztatást ad arról, hogy mely betéti termékek
esetében áll fenn az Alap biztosítása.
5.

A postai folyószámlához kapcsolódó szolgáltatások

5.1.
Elektronikus szolgáltatások
A postai folyószámlához kapcsolódóan igényelhető TeleBank-, SMS- és NetBank szolgáltatás, melyre a Posta Bankkártya
és Elektronikus Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek és az ezekre vonatkozó Hirdetmények az irányadók.
5.2.
Posta bankkártya igénybevétele
A postai folyószámlához kapcsolódóan a Bank a Számlatulajdonos, illetve az általa megjelölt természetes személy(ek)
részére Posta Kártyát/Posta Nyugdíjkártyát bocsát ki. A Posta Kártya/Nyugdíjkártya igényléséről, használatáról a Posta
Bankkártya és Elektronikus Szolgáltatások ÁSZF, illetve az erre vonatkozó Hirdetmény rendelkezik.
5.3.

Folyószámlahitel

5.3.1. A Bank a postai folyószámlához kapcsolódóan a Számlatulajdonos számára lehetőséget biztosít folyószámlahitel
igénybevételére. A folyószámlahitel külön folyószámlahitel szerződés alapján vehető igénybe.
Célja: a fizetőképes Számlatulajdonos átmeneti fedezethiányának áthidalása. A hitel rulírozó jellegű. A hitel csak a
mindenkori fennálló szabad hitelkeret erejéig vehető igénybe.
A Számlatulajdonos jogosult az igénybe vett és már visszafizetett összeget az időközbeni visszafizetések erejéig a lejárat
időpontjáig ismételten is igénybe venni. Ha a postai folyószámla terhére adott fizetési megbízások teljesítéséhez a
Számlatulajdonos számlakövetelése nem nyújt fedezetet, a Bank a postai folyószámla terhére érkezett bármely fizetési
megbízást – a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül – a hitelkeret terhére, legfeljebb a hitelkeret összege erejéig
teljesíti. A megbízás teljesítéséhez igénybevett összeget a Bank kölcsönnek tekinti, amelynek mértéke nem haladhatja
meg a mindenkori (aktuális) hitelkeret mértékét.
Amennyiben a Számlatulajdonos postai folyószámlájára jóváírás érkezik, és azzal egyidejűleg a postai folyószámláján
kényszerhitel (a hitelkereten felül felhasznált összeg) áll fent, úgy elsődlegesen a kényszerhitel kiegyenlítése történik és a
Bank a Számlatulajdonos egyéb megbízását csak ezt követően teljesíti, majd a megbízások teljesítése után megmaradt
jóváírt összeget a hitelkeret terhére nyújtott kölcsön és annak kamatai törlesztésére fordítja.
5.3.2. A folyószámlahitel igénylésének feltételei, és az igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok
A folyószámlahitel igénylésének feltételeit, és az igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok felsorolását a
jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.
5.3.3. Hitelösszeg
Minimum összeg: 50.000,-Ft
Maximum összeg: 500.000,-Ft
A folyószámla hitelkeret mértékét a Bank a Számlatulajdonos hitelképességének vizsgálatától és a számlaforgalmától
függően állapítja meg. Az igényelt keretösszegnek 1.000 Ft-tal oszthatónak kell lennie.
5.3.4.

Futamidő

A folyószámlahitel futamideje 12 hónap. A Bank a folyószámla hitelkeretet lejáratkor – a futamidő alatti számlaforgalom
vizsgálatától függően - újabb 12 hónapra automatikusan meghosszabbíthatja a jelen ÁSZF II. fejezet 5.3.8.2. pontjában
foglaltak szerint.
5.3.5.

Kondíciók

A kondíciók mértékét és esedékességét a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza.
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Kamat: A folyószámla hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön után, a kölcsön igénybe vételének napjától a visszafizetést
megelőző napig a Bank kamatot számít fel.
A kamat éves mértékű, változó.
Rendelkezésre tartási jutalék: a hitelkeret igénybe nem vett összege a rendelkezésre tartás időpontjától a kölcsön igénybe
vételének időpontjáig kerül felszámításra.
Kezelési költség: egyszeri díj,
•
a hitelkeret megnyitásakor a hitelkeret összege után, annak megnyitásának napján, vagy
•
a meglévő hitelkeret ügyfél részéről történő módosításakor, – csökkentés és emelés esetén Egyaránt –, azzal
egyidejűleg, a módosított és az eredeti hitelkeret közötti különbségösszeg után kerül felszámításra.
Késedelmi kamat: a Bank a hitelkeret terhére igénybevett és a folyószámlahitel szerződés megszűnésekor még fennálló
esedékes tőketartozás, illetve kamattartozás után – annak teljes kiegyenlítéséig – a szerződésben kikötött kamaton felül
késedelmi kamatot számít fel.
5.3.6.

A kölcsön törlesztése és a kamat megfizetésének módjai

A Bank jogosult a Számlatulajdonos bankszámláján a tárgynapon teljesítendő terhelések összegét meghaladó, jóváírt
összeget a hitelkeret terhére nyújtott kölcsön és annak kamatai törlesztésére fordítani. Az igénybe vett kölcsön
törlesztése, a hitelkeret feltöltése a bankszámlára érkező jóváírásokkal automatikusan történik.
5.3.7. A kölcsön biztosítékai
Folyamatos számlára érkező jóváírás.
5.3.8.

A hitelkeret rendelkezésre tartás időszaka alatti felülvizsgálata, meghosszabbítása

5.3.8.1. A hitelkeret rendelkezésre tartás időszaka alatti felülvizsgálata
A Bank a folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartási időszaka alatt minden hónapban megvizsgálja a hitelkeret
fenntartásához szükséges jóváírásokat, valamint a hitelkeret túlhívást. A vizsgálat az elmúlt 4 hónapra vonatkozik. Bank
jogosult az Adóst, felszólítani a jóváírások helyreállítására. Amennyiben a csökkenés meghaladja a 10%-ot és a Bank
ismételt felszólító levelének kézhezvételétől számított 8 napon belül az Adós a felszólításnak nem tesz eleget,a Bank a
hitelkeretet a pont szerint automatikusan csökkenti vagy b, pont szerint felmondja
a) Amennyiben a vizsgált 4 hónapos időszakban (a hónap mindig a megelőző hónap 16—tól következő hónap 15-ig
tart) az adott folyószámlára érkező jóváírások legalább 10 % -os mértékben csökkentek, a Bank a hitelkeretet a
számlaforgalomhoz mérten arányosan csökkentett mértékben állapítja meg. Csökkentés esetén az új hitelkeret
a havi jóváírások átlaga vagy mediánja közül a kisebb értékének kétszerese.
b) Amennyiben a rendszeres jövedelem-jóváírások havi összege 50%-ot meghaladóan csökken, vagy megszűnik a
bank a hitelkeretet azonnali hatállyal felmondja.
Amennyiben a folyószámla a 4 hónap alatt folyamatos túlhívást (kereten felüli igénybevételt) mutat a Bank a
hitelkeretet azonnali hatállyal felmondja a II.5.3.8.3. pontban foglaltak szerint.
5.3.8.2. A hitelkeret meghosszabbítása
A Bank a hitelkeret lejárata előtt megvizsgálja a vizsgálatot megelőző 6 hónapra vonatkozóan (a hónap mindig a
megelőző hónap 16—tól következő hónap 15-ig tart) a bankszámlára érkezett jóváírásokat.
a) Amennyiben a rendszeres jövedelem-jóváírások átlagos összege (6 havi átlaga vagy mediánja közül a kisebb)
biztosítják a hitelkeret fenntartását, a keret automatikusan meghosszabbodik;
b) Nem hosszabbítja meg a Bank a fenntartott hitelkeretet a lejárat napját követően
¾ amennyiben nem érkezik a bankszámlára rendszeres jövedelem-jóváírás,,
¾ amennyiben a jövedelem-jóváírások rendszeresek, de a rendszeres jövedelem-jóváírások havi összege nem
éri el a fenntartáshoz szükséges kötelező jóváírások összegének 50%-át ,
¾ amennyiben a jövedelem-jóváírások rendszeresek, de a jóváírások alapján megállapított hitelkeret nem éri el
az II. 5. 3. 3. pontban meghatározott minimális összeget.
c) Amennyiben a hitelkeret rendelkezésre tartási időszaka alatti havi jóváírások összege legalább 10 % -os
mértékben csökken, a Bank a hitelkeretet a számlaforgalomhoz mérten automatikusan csökkentett mértékben - a
Számlatulajdonos/ok minden külön rendelkezése nélkül - hosszabbítja meg. Az új hitelkeret a havi jóváírások
átlaga vagy mediánja közül a kisebb értékének kétszerese.
Amennyiben a Bank a hitelkeretet nem hosszabbítja meg, vagy csökkentett összegben állapítja meg erről az ügyfelet
lejárat előtt 1 hónappal levél útján értesíti.
5.3.8.3. A folyószámlahitel szerződés felmondása
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A folyószámlahitel szerződés írásbeli, indokolás nélküli felmondását a Bank 15 napos felmondási idővel, az Adós – a
kölcsönösszeg és járulékai egyidejű visszafizetésével – bármikor írásban kezdeményezheti.
A Bank jogosult a folyószámlahitel szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha:
a) a Számlatulajdonos bármely vállalt kötelezettségét megszegi,
b) a Számlatulajdonos bármely jogcímen fennálló tartozását határidőre nem fizeti meg,
c) a Ptk. 525. paragrafusában meghatározott feltételek valamelyike bekövetkezett,
d) ha a rendszeres számlajóváírás 50%-ot meghaladóan csökken vagy megszűnik.
e) a folyószámla hitelkeret túllépésére kerül sor,
f) ha a hitelkeret összege a Bank számára a jelen ÁSZF II. fejezet 5.3.8. pontjában biztosított egyoldalú módosítási
lehetőség következtében a jelen ÁSZF II. fejezet 5.3.3. pontjában megjelölt minimum keret (50.000.- Ft) alá
csökkenne.
A bankszámlaszerződés felmondásakor vagy annak bármely egyéb okból történő megszűnésekor a folyószámlahitel
szerződés megszűnik. A folyószámlahitel szerződés felmondásakor, illetve egyéb okból történő megszűnésekor a
Számlatulajdonosnak a folyószámlahitel szerződés alapján fennálló valamennyi tartozása egy összegben esedékessé
válik, amely tartozást a Számlatulajdonos az esedékességkor köteles kiegyenlíteni.

III. AZ EGYES KÜLÖNLEGES SZÁMLATÍPUSOKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK, POSTA
NYUGDÍJSZÁMLA
A jelen III. fejezetben különleges számlatípusok vonatkozásában az ÁSZF lakossági bankszámlavezetésre vonatkozó
szabályait a jelen fejezet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. A jelen fejezetben nem szabályozott kérdések tekintetében
az ÁSZF lakossági bankszámla vezetésére vonatkozó szabályai az irányadóak.

1.

Posta Nyugdíjszámla

A Posta Nyugdíjszámla egy olyan postai folyószámla, amelyre vonatkozó bankszámlaszerződés megkötését
(számlatulajdonosként és társtulajdonosként is) kizárólag devizabelföldi nyugdíjas személy igényelheti.
A Posta Nyugdíjszámla megnyitásának feltétele, hogy az igénylő a nyugdíj jogosultságot igazoló törzsszámot tartalmazó
hatósági határozatot/igazolványt bemutassa és hogy a megnyitást követően a számlára rendszeres nyugdíjjóváírás
(számlatulajdonos, vagy közös tulajdonú bankszámla esetén legalább valamelyik számlatulajdonos részére) érkezzen.
Amennyiben a számlanyitást követő 3 hónapon belül nem érkezik nyugdíjjóváírás, a Bank jogosult a számlát Posta
Folyószámlává minősíteni és az átminősítést követően a Posta Folyószámlára irányadó szabályok szerint kezelni.

A Posta Nyugdíjszámla két személy nevére is szólhat. A két néven nyitott bankszámla követelése felett a
Számlatulajdonosok külön-külön önállóan jogosultak rendelkezni az alábbiak szerint.
A Számlatulajdonosok a bankszámlaszerződésből származó jogaikat önállóan jogosultak gyakorolni, azaz külön-külön is
jogosultak fizetési megbízásokat adni, de minden, a bankszámlához kapcsolódó szerződéskötéssel, módosítással vagy
megszüntetéssel járó igényről azonban csak együttesen rendelkezhetnek. A Posta Nyugdíjszámla felett Rendelkezésre
jogosult személyt csak együttesen jelenthetnek be abban az esetben is, ha a Számlatulajdonosok rendelkezési joga
önálló.
A számlatulajdonosok a bankszámlaszerződésből eredő valamennyi kötelezettség teljesítésére egyetemlegesen
kötelezettek. Eltérő szerződési kikötés hiányában Számlatulajdonosoknak a mindenkori számlakövetelés tekintetében
fennálló tulajdoni hányada egyenlő.
Közös tulajdonú bankszámlánál bármelyik tulajdonostárs megadhat kedvezményezettet, de csak a saját tulajdoni hányada
erejéig. Kedvezményezett lehet a társtulajdonos, vagy bármely természetes személy.
A közös tulajdonú bankszámlára vonatkozó bankszámlaszerződés társtulajdonos státuszának megszüntetésére
vonatkozó szerződésmódosítás a számlatulajdonosok együttes rendelkezése alapján kerülhet sor és kizárólag abban az
esetben, ha a bankszámlán nincs sorba álló hatósági átutalás és átutalási végzés alapjául szolgáló fizetési megbízás,
valamint beszedési megbízás.
A Számlatulajdonos vagy a Társtulajdonos köteles a Társtulajdonos, illetve a Számlatulajdonos elhalálozásának tényét a
Banknak haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a túlélő Számlatulajdonos
(Társtulajdonos) felelős. A túlélő Számlatulajdonos (Társtulajdonos) az elhalálozás napjától csak a tulajdoni hányadának
megfelelő számlakövetelés felett rendelkezhet, ez elhunyt Számlatulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő
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számlakövetelés a hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek, illetve az elhunyt Számlatulajdonos által a saját tulajdoni
hányada vonatkozásában megjelölt Halál eseti kedvezményezett(ek)nek kerül kifizetésre.
A Számlatulajdonosok bármelyike rendelkezhet úgy, hogy a Posta Nyugdíjszámlára beérkező rendszeres jóváírás előre
meghatározott százalékát - az általa meghatározott naptári napon - a Posta Nyugdíjszámla megterhelésével lakcímére,
postai kifizetési utalványon kézbesítsék. A legfeljebb 100.000.- forintig terjedő igényelt összeg nem lehet kevesebb a
havonta beérkező nyugellátás(ok) 15%-nál és több annak 50%-nál. A rendelkezést a külön e célra rendszeresített
nyomtatvány kitöltésével lehet megadni. A kézbesítés lebonyolítását a Magyar Posta Zrt., mint a Bank szerződéses
partnere végzi
A Posta Nyugdíjszámlára érkező nyugellátás meghatározott részének megfelelő összeg rendszeres házhoz
kézbesítéséről
rendelkező
megbízás
(továbbiakban
„Kézbesítési
Megbízás”)
a
megbízást
adó
Számlatulajdonos/Társtulajdonos bármikor megadhatja, módosíthatja, vagy visszavonhatja. A megbízás (ideértve annak
módosítását és visszavonását is) csak a rendelkezés keltét követő hónaptól kezdődő kézbesítésekre érvényes,
amennyiben a szükséges fedezet a Posta Nyugdíjszámlán az alábbiak szerint rendelkezésre áll.
Amennyiben a kiválasztott kézbesítési napot megelőző második munkanapon az aktuális havi nyugellátás nem került
jóváírásra a Posta Nyugdíjszámlán vagy az nem biztosít fedezetet a fenti megbízás teljes összegére, a Bank a megbízást
nem teljesíti. A bankszámlán az aktuális havi nyugellátáson kívüli egyéb forrásból rendelkezésre álló egyenlegből –
ideértve a korábbi nyugellátásokat is – nem történik kézbesítés.
Sikertelen háznál történő kézbesítés esetén az összeg átvételére a sikertelen kézbesítés napját követő 10 munkanapig
van lehetőség a postahelyen. A postahelyi átvétel határidejének lejártát követő 4. munkanapon a megbízás összege
jóváírásra kerül a Posta Nyugdíjszámlán. A 10 munkanap leteltét követően a jóváírás megtörténtéig az összeg felvételére
nincs lehetőség.
A Kézbesítési Megbízás határozatlan időre szól, azonban megbízásban megjelölt eredeti kézbesítési dátumok kizárólag a
megbízás megadásának naptári évére érvényesek. A tárgyévet követő évben érvényes Kézbesítési Időpontokról a Bank
minden év végén írásbeli értesítést küld
Posta Nyugdíjszámlához kapcsolódó folyószámlahitel
A Posta Nyugdíjszámlához igénylehető folyószámlahitel minimális összege: 25.000.-, maximális összege 500.000.- Ft, de
legfeljebb a számlára érkező nyugellátás(ok) együttes összegének 100%-a.
Az igénylés időpontját megelőzően legalább egy havi nyugellátásnak a Posta Nyugdíjszámlára be kell érkeznie.
Két néven nyitott bankszámlához kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséhez mindkét számlatulajdonos
aláírása szükséges. Amennyiben a számlatulajdonosok bármelyike a folyószámlahitel igénylés időpontjában betöltötte a
75. életévét, a szerződés megkötéséhez kezes bevonása szükséges.
A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Posta Nyugdíjszámlára is a jelen ÁSZF általános rendelkezései, a
kifizetési utalvány kézbesítésre vonatkozóan a Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési
feltételeiben foglaltak az irányadóak.
IV.

A postai folyószámlára, valamint a lekötött betétekre vonatkozó közös rendelkezések

1.

Díjak, költségek és árfolyamok

1.1. A Bank a pénzforgalom lebonyolításáért, számlavezetésért, a postai folyószámlához kapcsolódó szolgáltatásokért
díjat, jutalékot, költséget (továbbiakban együttesen: díjak) számít fel. A Bank által mindenkori felszámított jutalékok,
valamint a számlavezetéssel kapcsolatos egyéb költségek, díjak (továbbiakban együtt jutalékok) típusára, mértékére és
esedékességére a Hirdetmény rendelkezik. A Bank által meghatározott díjak tartalmazzák a fizetési megbízással
kapcsolatban felmerült SWIFT költségeket is. Az esetlegesen felmerülő extra költségeket (pl: egyéb postaköltség,
futárposta-költség stb.) a Bank a Számlatulajdonos terhére a költség felmerülésekor elszámolja..
A számlanyitásért a Bank jogosult díjat felszámítani, amelynek megfizetése a számlanyitással egyidejűleg esedékes,
mértékét a Hirdetmény tartalmazza.
1.2. A fizetési megbízás teljesítés érdekében más - belföldi, külföldi - pénzforgalmi szolgáltató által felszámított egyéb
díjak, költségek a Számlatulajdonost terhelik, kivéve, ha a fizetési megbízást adó személy ezzel ellentétes kikötést
alkalmaz és a Bank ennek érvényt tud szerezni. A Bank fenntartja a jogot, hogy a fizetési megbízás teljesítésekor a más
pénzforgalmi szolgáltatók által felszámításra kerülő egyéb díjak, költségek összegével a Számlatulajdonos bankszámláját
megterhelje. Eltérő rendelkezés hiányában a más pénzforgalmi szolgáltató (EGT-n belüli és EGT-n kívüli pénzforgalmi
szolgáltatók) által felszámított díjak a Bank Hirdetményében megállapított díjakon felül értendők, mely összeggel a Bank
jogosult a Számlatulajdonos bármely nála vezetett bankszámláját megterhelni.
1.3. A Bank a díjakat a bankszámla pénznemével azonos pénznemben számolja el.
1.4. A Számlatulajdonos a díjfizetési kötelezettségét akként köteles teljesíteni, hogy annak összegét esedékességkor
biztosítja a Banknál vezetett bankszámláján. A Bank a Számlatulajdonos jelen ÁSZF II. fejezet 3. 5. pontjában adott
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felhatalmazása és hozzájárulása alapján és az ott meghatározottak szerint a díjak összegével - azok esedékessé
válásakor megterheli a Számlatulajdonos bankszámláját.
1.5. Az esedékességkor meg nem fizetett bankköltségek (pl.: díjak, jutalékok, egyéb költségek) után a Bank a késedelmes
napokra, napi kamatszámítással késedelmi kamatot számít fel. A Bank a kamatot késedelmi kamatlábbal számítja,
melynek mértéke a Hirdetményben kerül meghatározásra. A késedelmi kamat számítására egyebekben a Látra szóló
kamatozásra vonatkozó szabályok az irányadóak (számítási mód, képlet, stb.) A Bank a fizetendő késedelmi kamatokkal
–a jelen ÁSZF-ben meghatározott teljesítési rend szerint – a Számlatulajdonos bankszámláját, ennek fedezethiánya
esetén bármely más Banknál vezetett bankszámláját jogosult megterhelni. Eltérő pénznemű bankszámlák esetén a Bank
a Számlakonverziós deviza eladási/vételi árfolyamot alkalmazza.
1.6. Amennyiben a Bank a Számlatulajdonos megbízásának, rendelkezésének teljesítésekor a standard folyamattól
eltérő, egyedi külön eljárást alkalmaz, úgy jogosult a külön eljárásért díjat felszámítani.
1.7. Ha a Bankhoz beérkező terhelések (ideértve a Bank által a jelen ÁSZF, a bankszámlaszerződés, illetve a
bankszámlához kapcsolódó bármely igénybe vett szolgáltatás alapján felszámított kamatok, díjak, jutalékok összegét is)
meghaladják a bankszámlán rendelkezésre álló látra szóló betéti összeget, illetve a folyószámla-hitelkeret szerződés
alapján a Számlatulajdonos rendelkezésére tartott hitelkeret összegét is, a fedezetlen összeg megfizetése a terhelés
időpontjában azonnal esedékessé válik, és azt a Számlatulajdonos köteles a Banknak haladéktalanul megtéríteni.
1.8. A Bank a számlaegyenleget meghaladó terhelésről a hiányzó összeg befizetésére történő felszólítással – de legalább
számlakivonat útján – értesíti a Számlatulajdonost.
2.

Kamatok

A Bank a postai folyószámlán fennálló követelés napi záró állománya után a Számlatulajdonosnak a hatályos
Hirdetményben meghatározott gyakoriságú és mértékű – a postai folyószámlán elhelyezett lekötetlen pénzeszközökért
látra szóló, a lekötött betétek után a lekötésnek megfelelő betéti – kamatot fizet, amelyet a Számlatulajdonos külön
rendelkezése nélkül jóváír a postai folyószámlán. A postai folyószámla megszüntetésekor a kamat megfizetése azonnal
esedékessé válik.

A látra szóló betét után járó kamatot a Bank a hatályos Hirdetményben meghatározott időpontban írja jóvá a
Számlatulajdonos bankszámláján.
A Bank az általa kínált fix lekötött betét kamatokat, a hatálybelépést megelőző napon a postahelyeken kifüggesztett
Hirdetmény útján teszi közzé. A fix kamatozású lekötött betét kamata a lekötés idő végéig változatlan. A betétlekötés
részletes szabályait jelen ÁSZF II. fejezet 4.13. pontja tartalmazza.
A kamatok aktuális mértékét és feltételeit a Bank állapítja meg.
A postai folyószámlán lévő összeg a Bank fiókjaiban és on-line postahelyeken teljesített befizetés esetén az elhelyezés
napjától, más hitelintézettől, illetve a Magyar Nemzeti Banktól érkezett átutalás esetén a Bankhoz beérkezése napjától, a
kivétet, illetve a bankszámla terhelését megelőző napig kamatozik.
A Bank – a hatályos adójogszabályok előírásainak megfelelően – az esedékessé vált kamatok adóval csökkentett
összegét fizeti meg a Számlatulajdonosnak, illetve írja jóvá a postai folyószámlán.
A postai folyószámlán elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el.
3. Árfolyamok
3.1. A Bank által a deviza konverziót igénylő fizetési megbízások teljesítése során alkalmazott árfolyamtípusokat
(számlakonverziós deviza, valuta, kereskedelmi stb.) fizetési módonként meghatározva a Bank mindenkori hatályos
Hirdetménye tartalmazza. A Bank által a fizetési megbízás teljesítésekor az adott banki munkanapra alkalmazott
árfolyamokat a Bank a fiókhálózatában, a Bank honlapján (www.erstebank.hu) , illetve elektronikus csatornákon keresztül
közzétett Árfolyamjegyzék tartalmazza.
A Bank által alkalmazott árfolyamok referencia –árfolyamon alapulnak, a Reuters oldalán közzétett bankközi
árfolyamjegyzéseket tekinti a Bank referencia-árfolyamnak, a Bank az árfolyamot jogosult akár azonnali hatállyal, a
Számlatulajdonos külön értesítése nélkül is megváltoztatni.
3.2. Árfolyam meghatározások
Kereskedelmi árfolyam: A Bank által jegyzett, jellemzően az ügyfelek kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó
devizaműveleteinek végrehajtásához jegyzett árfolyam (átutalás, külkereskedelmi kifizetések, devizahitelek stb.).
Kereskedelmi középárfolyam: Tényleges konverzió nélküli kiértékelésekhez használt Kereskedelmi árfolyam.
Számlakonverziós devizaárfolyam: A Bank aznapi értéknapos, jellemzően számlakonverziók, kártyás tranzakciók esetére
alkalmazott devizaárfolyam típusa.
Valuta árfolyam: Az az árfolyam, amelyen a Bank ügyfelének valutát ad el forint ellenében, vagy amelyen a Bank
ügyfelétől valutát vesz forint ellenében.
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Számlakonverziós devizaárfolyammal elszámolt tranzakciók esetén a T napon jegyzett árfolyamot alkalmazza a Bank.
Kereskedelmi árfolyammal elszámolt átutalási tranzakciók esetén az egyes termékeknél hivatkozott napon 11:00 és 12:00
óra (délelőtti jegyzés) , valamint 16:00 és 17:00 óra között (délutáni jegyzés) jegyzett és meghirdetett árfolyamot
alkalmazza a Bank.
A Bank által alkalmazott árfolyamok referencia árfolyamon alapulnak, a Bank által használt hírügynökség információs
hálózatán közzétett bankközi piaci árfolyamjegyzéseket tekinti referencia árfolyamnak.
Vételi árfolyam: Az az árfolyam, amelyen a Bank a pénzeszközt az ügyféltől megvásárolja.
Eladási árfolyam: Az az árfolyam, amelyen a Bank a pénzeszközt az ügyfélnek eladja.
Egyedi árfolyam: az az árfolyam, melyet a Bank a Számlatulajdonos adott konverziós ügylete számára, a kettejük között
előzetesen megkötött megállapodás alapján, a közvetlen devizapiaci jegyzések alapján, az Árfolyamjegyzéktől eltérően
jegyez. Az Egyedi árfolyamjegyzés valamennyi feltételét a Bank és a Számlatulajdonos között megkötött megállapodás
tartalmazza.
Az árfolyamokat a Bank a számlavezető egységeiben, Hirdetmény formájában, a napi gazdasági sajtóban és az
elektronikus banki rendszerében teszi közzé.
3.3. Árfolyamképzés
Kereskedelmi középárfolyam: Meghatározása minden Banki munkanapon a referencia árfolyamok alapján történik délelőtt
11:00 és 12:00 között (délelőtti jegyzés), valamint délután 16:00 és 17:00 között (délutáni jegyzés). A Bank fenntartja
magának a jogot, hogy Bank által használt hírügynökség információs hálózatán közzétett bankközi piaci árfolyamok
jegyzésének függvényében egy Banki munkanapon belül az árfolyamot a fenti időpontokon kívüli egyéb időpont(ok)ban
ismét meghatározza.
Kereskedelmi árfolyam: Meghatározása minden Banki munkanapon kétszer a Banki kereskedelmi középárfolyamból
történik a következő eltérítésekkel: a vételi árfolyam legfeljebb 1%-al alacsonyabb, az eladási legfeljebb 1%-al magasabb
a középárfolyamnál.
Számlakonverziós deviza középárfolyam és valuta középárfolyam: Meghatározása minden Banki munkanapon a
referencia árfolyamok alapján történik reggel 7.00 és 8.00 óra között. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Bank
által használt hírügynökség információs hálózatán közzétett bankközi piaci árfolyamok jegyzésének függvényében egy
Banki munkanapon belül az árfolyamot ismét meghatározza.
Számlakonverziós devizaárfolyam: Meghatározása minden Banki munkanapon a Számlakonverziós devizaközép
árfolyamból történik reggel 7.00 és 8.00 óra között a következő eltérítésekkel: a vételi árfolyam legfeljebb 3%-al
alacsonyabb, az eladási legfeljebb 3%-al magasabb a számlakonverziós középárfolyamnál. A számlakonverziós
devizaárfolyammal elszámolt fizetési megbízások, tranzakciók esetén a teljesítés napján a megbízás feldolgozását időben
megelőzően legközelebb jegyzett árfolyamot alkalmazza a Bank.
Valuta árfolyam: Meghatározása minden Bank munkanapon a Számlakonverziós deviza középárfolyamból történik a
következő eltérítésekkel: a vételi árfolyam legfeljebb 10%-al alacsonyabb, az eladási árfolyam legfeljebb 10%-al
magasabb a számlakonverziós középárfolyamnál.
4. Tájékoztatás, értesítések, együttműködés
4.1. A Bank és a Számlatulajdonos a Ptk. 4.§. (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettségük alapján minden
olyan tényről, körülményről, esetleges változásról kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást, mely a Szerződés
teljesítése tekintetében jelentőséggel bírhat.
4.2. A Számlatulajdonos és a Bank között létrejött szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott
adatokban, illetve a Szerződésben rögzített adatokban, továbbá minden olyan adataiban bekövetkező változásról, amely
a felek közötti együttműködés szempontjából jelentősek (pl: személyes adatok, levelezési cím, elektronikus elérhetőség,
telefonszám változása stb.) a Számlatulajdonos köteles haladéktalanul a Bankot írásban értesíteni. Ennek
elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felelős.
4.3. A Bank a Számlatulajdonosnak megküldendő értesítéseket és küldeményeket (ideértve a számlakivonatokat és a
bankszámlához nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket és az abban történő módosítási javaslatokat is) amennyiben a felek a bankszámlaszerződésben eltérően nem állapodnak meg - a Számlatulajdonos által megadott
levelezési címre, ennek hiányában az állandó lakóhely címére küldi meg. A Bank az értesítés kézhezvételének
elmaradásáért és az ebből származó esetleges károkért a felelősségét kizárja. A Bank fenntartja a jogot, hogy
amennyiben a Számlatulajdonos által megadott levelezési címre küldött értesítés, küldemény kézbesítése sikertelen volt,
úgy az értesítést, küldeményt a Számlatulajdonos Bank által ismert más címére, ideértve az állandó lakóhely címét is,
megküldje. A Számlatulajdonos levelezési címként postafiók címet nem adhat meg.
4. 4. A Szerződéssel összefüggésben tett jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. Bármelyik fél – Számlatulajdonos,
illetve Bank – részére küldött értesítést a következő időpontban kell kézbesítettnek tekinteni:
- személyes kézbesítés esetén: azon a napon, amikor a küldeményt a címzett félnek átadják. A címzett fél illetőleg a
képviseletében eljáró személy köteles az átvett küldemény másolati példányát a kézbesítés igazolása céljából keltezett
aláírással ellátni.
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- postai kézbesítés esetén: a postai feladást követő ötödik banki munkanapon, továbbá, abban az esetben is, ha a
kézbesítés eredménytelen volt, mert a címzett fél az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta vagy „ismeretlen”
vagy „ismeretlen helyre költözött” vagy „nem kereste” vagy egyéb jelzéssel jött vissza.
4.5. Az Ügyfél köteles a Bank részére arra a személyre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tenni, akinek az érdekében az
ügyleti megbízást adta, illetve aki az ügyleti megbízás során létrejött vagyoni előny felett utasítási, kapcsolt vállalkozási,
megbízási, meghatalmazási, vagyonkezelési vagy egyéb jogviszony alapján rendelkezhet (tényleges tulajdonos).
Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a Bank az ügyfelet a tényleges
tulajdonosra vonatkozó ismételt írásbeli nyilatkozattételre hívja fel.
A nyilatkozat hiányában a Bank a bankszámlaszerződés megkötését, az eseti megbízás, illetőleg a további ügyleti
megbízások teljesítését megtagadja.
4.6. Szerződéskötést megelőző ügyfél-tájékoztatás
A Bank az ügyfél bankszámlaszerződés kötésére irányuló jognyilatkozatát megelőzően papíron vagy tartós adathordozón
az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a bankszámlaszerződés mintáját, a jelen ÁSZF-et, az Üzletszabályzatot és a
számlavezetésre és pénzforgalomra vonatkozó Hirdetményt - amelyek együtt minősülnek a megkötendő Pft. szerinti
bankszámla keretszerződésnek – és, amelyek tartalmazzák a Pft 10. § (1) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot
és információt a Pft. 10 § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
4. 7. Számlatulajdonos tájékoztatása
4.7.1.Általános tájékoztatás
A Bank a Számlatulajdonos kérésére, a Bankszámlaszerződés fennállása alatt papíron vagy tartós adathordozón
bármikor rendelkezésére bocsátja a jelen ÁSZF-et, Üzletszabályzatot és Hirdetményt, valamint ezen dokumentumok
hatályos változata a postahelyeken, valamint a Posta internetes honlapján a Számlatulajdonos részére folyamatosan
rendelkezésre állnak és megtekinthetők.
4.7.2. Bankszámlaszerződésen alapuló fizetési megbízást megelőző tájékoztatás
A Számlatulajdonos az adott fizetési megbízása előtt a postahelyeken, valamint a Posta internetes honlapján közzétett
Hirdetményben kap előzetes tájékoztatást a fizetési megbízás teljesítésének időtartamáról, a Bank részére fizetendő
díjak, költségek vagy egyéb fizetési kötelezettség mértékéről és esedékességéről figyelemmel a Pft. 22. § (2)
bekezdésére.
4.7.3. Fizetési megbízásokkal kapcsolatos utólagos tájékoztatás (bankszámlakivonat)
A Bank a Számlatulajdonost a bankszámlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról, a bankszámla egyenlegéről, a fizetési
művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozásokról / fizetési művelettel továbbított egyéb információkról, a fizetési
művelet fizetési megbízásban meghatározott/bankszámláján jóváírt pénznemben számított összegről, a Banknak
fizetendő díjakról, költségekről vagy egyéb fizetési kötelezettségekről, a Bank által alkalmazott átváltási árfolyamról, az
átváltást megelőző összegről, valamint a terhelés/jóváírás értéknapjáról, továbbá a bankszámlán végrehajtott megbízások
azonosításához szükséges valamennyi, a pénzforgalmi jogszabályokban tételesen meghatározott adatról (így különösen
a bankszámla nyitó és záró egyenlegéről, a bankszámlán végrehajtott fizetési megbízásokról, azok tartalmáról,
összegéről, jellegéről, és a könyvelés időpontjáról, a megbízásokhoz kapcsolódó, felszámított bankköltségekről, a
halmozott tartozik és követel forgalmakról, és a fedezethiány miatt sorba álló vagy fedezethiány miatt visszautasított
fizetési megbízásokról)) utólagosan bankszámlakivonat útján tájékoztatja.
A Bank a bankszámlakivonatot havi gyakorisággal állítja elő és a bankszámlaszerződésben meghatározott módon küldi
meg, illetve bocsátja a Számlatulajdonos rendelkezésére. Eltérő megállapodás hiányában a Bank a bankszámlakivonatot
postai úton, a bankszámlaszerződésben meghatározott levelezési címre küldi meg. A számlakivonat a tárgyhó utolsó
banki munkanapjáig könyvelt számlaműveleteket tartalmazza. Ha a bankszámlán a tárgyhónapban nem történt terhelés,
illetőleg jóváírás, a Bank a legközelebbi terheléssel, illetőleg jóváírással érintett hónapban készít és küld
bankszámlakivonatot.
Amennyiben a Számlatulajdonos a bankszámlaszerződésben a bankszámlakivonat kézbesítését elektronikus úton kéri,
úgy a Bank ebben az esetben a számlakivonatot tájékoztató jelleggel küldi meg a Számlatulajdonos részére, ezen
számlakivonat a számviteli jogszabályok értelmében hiteles számviteli bizonylatnak nem minősül. A Számlatulajdonosnak
az elektronikus úton történő kivonat küldéshez meg kell adnia az elektronikus levél fogadására alkalmas saját e-mail
címet és biztosítani kell az elektronikus levél mellékletének olvasására szolgáló programot.( Acrobat Reader 4.0 vagy
magasabb verziószám)
Ha a Számlatulajdonos a bankszámlaszerződésben úgy nyilatkozik, hogy nem kéri a bankszámlakivonat postai vagy
elektronikus úton történő továbbítását, úgy eseti jelleggel, külön kérelemre TeleBankon keresztül kérheti, hogy a
számlakivonatot részére a Bank küldje meg a számlaszerződés szerinti levelezési címére postázva.
A Bank a számlakivonatot ebben az esetben a nyilvántartási rendszerében előállítva tárolja és a Számlatulajdonos
kérésekor nyomtatja ki és bocsátja a rendelkezésére. A Bank és a Számlatulajdonos megállapodnak, hogy a
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bankszámlakivonat előállításával és azzal, hogy azt a Számlatulajdonos azt bármikor átveheti, a Bank eleget tesz a jelen
ÁSZF és a vonatkozó jogszabály szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
Amennyiben a számlakivonat egymást követő 3 hónapon keresztül nem volt postai úton kézbesíthető a Számlatulajdonos
által megadott értesítési címre olyan okból, hogy az értesítési cím ismeretlen, elégtelen, a címzett elköltözött, nem
kereste, nem fogadta el, illetve minden olyan egyéb ok miatt, amely alapján a postai kézbesítést végző szolgáltató a
számlakivonatot a Bank részére a címzettnek felróható ok miatt visszaküldte, úgy a Bank a 4. hónaptól kezdődően a
számlakivonat kézbesítését mindaddig nem kísérli meg, amíg a Számlatulajdonos a Banknál a kivonat kézbesítésre
alkalmas értesítési címet írásban, személyesen vagy TeleBankon keresztül nem jelentett be. Az értesítési cím
bejelentését követően a Bank a számlakivonat kézbesítését újraindítja.
Amennyiben a Számlatulajdonos a havi gyakoriságtól eltérő további tájékoztatást kér (ideértve a kivonatpótlást), úgy a
Bank a további tájékoztatás nyújtásáért (kivonatért) jogosult Hirdetményben meghatározott mértékű díjat, költséget
felszámítani. Amennyiben a Számlatulajdonos a bankszámlakivonatot a bankszámlaszerződés szerint nem papíron kapja,
illetve bocsátja a Bank a rendelkezésére, úgy jogosult havonta legalább egy alkalommal díjmentesen külön kérni a
Banktól papíros számlakivonatot is.
A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy szerződésszegés vagy fedezetlen bankszámla esetén a számlakivonatot a
Számlatulajdonos levelezési címére is megküldi.
A Számlatulajdonos írásban kérheti a számlakivonat angol vagy német nyelven történő kiállítását.
A Számlatulajdonos köteles a levelezési (postai, elektronikus) cím változását a Banknak írásban a számlavezető
bankfiókban vagy TeleBankon keresztül bejelenteni haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 banki munkanapon
belül. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Bank nem vállal felelősséget.
A Bank az általános forgalmi adóról szóló jogszabály szerinti számla kibocsátási kötelezettségét gyűjtőszámla
alkalmazásával jogosult teljesíteni, a Bank által kiállított számlakivonat gyűjtőszámlának minősül.
5 . ADATKEZELÉS
5.1. A Szerződéssel kapcsolatos adatokra és azok harmadik személy, illetve egyéb szervezetek részére történő
kiadására, a banktitokra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. A Bank jogosult a
Számlatulajdonos/Rendelkezésre jogosult/Meghatalmazott személyes adatait, a bankszámla adatait, valamint az adott
fizetési művelettel kapcsolatos tranzakciós adatokat a banktitokra vonatkozó jogszabályi előírások betartásával visszaélés
megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából kezelni és a vizsgálat, felderítés lefolytatásában közreműködő hatóságok,
bíróságok részére továbbítani.
5.2. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) alapján nem jelenti banktitok
sérelmét, ha a Bank (referenciaadat szolgáltató) a Számlatulajdonos nyilvántartott és rendelkezésére álló adatait, amelyet a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás a központi hitelinformációs rendszerről szóló
2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény) alapján kezelhet (referenciaadat) - a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)
részére átadja a KHR törvényben megjelölt esetekben. A KHR-be történő adatátadásra vonatkozó részletes szabályokat a
Bank Üzletszabályzata tartalmazza.
5.3. A személyes adatvédelemre, adatkezelésre, a KHR-be történő adatátadásra vonatkozó részletes szabályokat a Bank
Üzletszabályzata tartalmazza.
6. PANASZ ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
6.1. A Számlatulajdonos panaszaival TeleBankon (06-40-46-56-66–os telefonszámon), valamint személyesen bármely
postahely ügyintézőjéhez fordulhat. A Számlatulajdonos írásbeli panaszát bármely postahelyen leadhatja. A panasz
közlésének további lehetőségeit, a panaszügyintézés szabályait, valamint a jogorvoslati lehetőségeket a Bank
Üzletszabályzata tartalmazza.
6.2. A Számlatulajdonos/Adós jogosult panaszával jogorvoslatért a területi gazdasági kamara mellett működő Békéltető
Testülethez, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, továbbá a
szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében közvetítői eljárást igénybe venni vagy az illetékes bírósághoz fordulni.
6.3. A Számlatulajdonos által benyújtott reklamáció (panasz) a Bankkal szembeni fizetési kötelezettségére nézve nem
jelent halasztási lehetőséget.

7.

A bankszámlaszerződés hatálya, megszűnése

7.1. A bankszámlaszerződés megszűnik
a) közös megegyezéssel, a Bank és a Számlatulajdonos által közösen meghatározott időpontban,
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b)

a Bank azonnali hatályú felmondása esetén,

c)

a Bank vagy a Számlatulajdonos rendes felmondással,

d)

a Számlatulajdonos halálával,

e)

ha az off-line postahelyen megkötött bankszámlaszerződést a Számlatulajdonos 60 napig
nem vette át.

A bankszámlaszerződés határozatlan időre jön létre, amelyet a Számlatulajdonos azonnali hatállyal, a Bank 2 hónapos
felmondási idővel, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, rendes felmondással megszüntetheti.
A Számlatulajdonos felmondását a Bank abban az esetben fogadja el, ha a számlavezetéssel és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Bankkal szemben felmerülő tartozásait rendezte, illetve fennálló valamennyi fizetési
kötelezettségét teljesítette, illetve a bankszámlaszerződés megszűnésével hátralékos tartozása nem marad. A
Számlatulajdonosnak, a felmondásban, a Bankban használatos nyomtatványon rendelkezni kell a bankszámlán lévő,
kamatokkal növelt, költségekkel csökkentett egyenleg rendezésének módjáról.
A Bank jogosult a bankszámlaszerződést írásban, indokolással, azonnali hatállyal felmondani, ha a Számlatulajdonos
súlyos vagy ismételt szerződésszegést követ el.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a Számlatulajdonos részéről a bankszámlaszerződésben, a jelen ÁSZFben foglalt bármely kötelezettsége megszegése – így különösen bármely fizetési kötelezettség esedékességkori nem
teljesítése, az előírt tájékoztatási/bejelentési kötelezettségek elmulasztása, az együttműködés szabályainak megszegése,
továbbá, ha a Számlatulajdonos magatartása miatt a Bank a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett sem képes a
Számlatulajdonos bankszámlájának pénzforgalmát a jogszabályban, a bankszámlaszerződésben és/vagy ÁSZF-ben
foglalt feltételeknek megfelelően lebonyolítani vagy amennyiben a Számlatulajdonos, vagy az általa felhatalmazott
Rendelkezésre jogosult valótlan adatot közölt, lényeges tényeket elhallgatott, vagy egyébként előírt
tájékoztatási/bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, illetve a Bank olyan jellegű információ birtokába jut, amelynek
ismeretében a bankszámlaszerződést nem kötötte volna meg.
A Bank és a Számlatulajdonos a bankszámlaszerződést közös megegyezéssel is megszüntethetik az általuk
megállapított időpontban, amely akár azonnali hatályú is lehet.
A bankszámlaszerződés szintén a Számlatulajdonos, illetve a Bank minden külön jognyilatkozata nélkül megszűnik abban
az esetben, ha a bankszámlaszerződés Számlatulajdonos általi aláírására off-line postahelyen került sor és a
Számlatulajdonos a bankszámlaszerződést Bank általi ellenjegyzésétől számított 60 napon belül a postahelyen
nem vette át.
7.2. A bankszámlaszerződés megszűnésének napján a Bank és a Számlatulajdonos kötelesek egymással elszámolni. A
Bank számára meg nem fizetett díjak, kamatok, költségek, jutalékok összegei a bankszámlaszerződés megszűnésének
napján egy összegben esedékessé válnak. A Bank a bankszámlával kapcsolatban felmerült vagy egyébként a
Számlatulajdonossal szemben egyéb, a Bank és közötte lévő jogviszony alapján fennálló követeléseit jogosult a
Számlatulajdonos bankszámlája, illetve a Banknál vezetett bármely más bankszámlája terhére érvényesíteni. Amennyiben
a bankszámla egyenlege nem fedezi a Számlatulajdonos Bankkal szembeni tartozását, a Bank jogosult a
pénzkövetelések behajtására vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok szerint eljárást indítani. A
Számlatulajdonosnak a Bankkal szemben fennálló tartozása mindenkori összegének a megállapítására a Bank üzleti
könyvei és nyilvántartásai az irányadóak.
Amennyiben a bankszámlaszerződés megszüntetésekor a postai folyószámlán pozitív egyenleg található, úgy azt a Bank
a Számlatulajdonos által megadott bankszámla számra utalja át a banki költségek levonása után. Amennyiben nem került
sor számlaszám megadására, úgy a Bank a számlakövetelést a Hirdetményben meghatározott díj ellenében felelős
őrzésbe veszi, melyet bármely on-line postahelyen kifizet. A Számlatulajdonosnak a Bankkal szemben fennálló tartozása
azonnal esedékessé válik.
Az elszámolást követően a bankszámla - költségek és díjak levonása után fennmaradó - egyenlege felvehető a bármely
on-line postahelyen vagy átutalható más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára. Ugyanez irányadó a
bankszámláról lekötött betétekre is, melyeknek a lekötése a bankszámla megszüntetésével egyidejűleg megszűnik. A
fennmaradó egyenleget annak felvételéig vagy más fizetési számlára történő átutalásáig a Bank jogosult egy
bankszámlának nem minősülő, nem kamatozó számlán felelős őrzésbe venni, és ennek szabályai szerint kezelni. A
felelős őrzésért a Bank jogosult a Hirdetmény szerinti díjat felszámítani.
7.3. A Számlatulajdonos haláláról történő hitelt érdemlő tudomásszerzés (halotti anyakönyvi kivonat eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányának vagy a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző írásbeli megkeresésnek
becsatolása) esetén a Bank a Számlatulajdonos fizetési megbízásait, egyéb rendelkezéseit a betétlekötési megbízások
kivételével megszűntnek tekinti és a bankszámlát a tudomásszerzés napjától zároltként kezeli. A Bank a
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Számlatulajdonos haláláról történő bejelentést követően az örökös(ök)kel, illetve a Halál eseti Kedvezményezettel történő
elszámolásig, azaz a bankszámla lezárásáig jogosult a bankszámla kezeléséért számlavezetési díjat felszámítani.
Az elhunyt Számlatulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő bankszámla követelés - Halál eseti Kedvezményezetti
nyilatkozat hiányában – a Számlatulajdonos hagyatékát képezi és arra az örökös(ök) jogosult(ak).
A jogerős hagyatékátadó végzés, az öröklési bizonyítvány vagy hagyatéki perben hozott bírói jogerős bírói ítélet
becsatolása esetén a Bank a bankszámlát – a bejelentés napján – megszünteti és a bankszámlán elhelyezett követelést a
lekötött betétek időarányos, a megszűnés napjáig esedékes kamatával együtt fizeti ki a jogerős hagyatékátadó
végzésben, az öröklési bizonyítványban vagy hagyatéki perben hozott bírói jogerős bírói ítéletben örökösként
megnevezett személy részére készpénzben vagy más fizetési számlára átutalással. Kivételt képez ez alól az a
bankszámla, amelyre vonatkozóan a Számlatulajdonos Halál eseti Kedvezményezettet jelölt meg írásbeli nyilatkozattal,
mely esetben a Halál eseti Kedvezményezett - az őt megillető részesedési arány erejéig – rendelkezhet a bankszámla
(beleértve a bankszámláról lekötött betétet is) követelésről és kérheti az összeg készpénzben történő kifizetését, vagy
annak más fizetési számlára történő átutalását.
Kifizetéskor valamennyi örökösnek/kedvezményezettnek egyidejűleg jelen kell lennie, illetőleg távolmaradásuk esetén
közjegyző által kiállított, vagy közjegyző által hitelesített eseti meghatalmazást kell adniuk a személyesen megjelenő
örökösöknek/kedvezményezetteknek.
Közös tulajdonú bankszámla esetén a Halál eseti Kedvezményezett, az elhunyt Számlatulajdonos elhalálozásának napján
fennálló - saját részesedési arányának megfelelő - bankszámla követelésére jogosult.
A Számlatulajdonosok bármelyikének elhalálozása esetén a túlélő Számlatulajdonos köteles azt a Banknak
haladéktalanul bejelenteni, és az elhalálozás napjától csak a saját tulajdoni hányadának megfelelő - az örököst, illetve
Halál eseti Kedvezményezett megnevezése esetén a Kedvezményezettet megillető pénzösszeggel csökkentett bankszámla követelés (beleértve a lekötött betétet is) felett jogosult rendelkezni. A Bank a túlélő Számlatulajdonos e
kötelezettségének elmulasztásából származó esetleges károkért nem vállal felelősséget. Amennyiben az örökös, illetve a
Halál eseti Kedvezményezett további, a bankszámlán jóváírt összegek feletti igényét érvényesíteni kívánja, bizonyítania
kell, hogy az az elhalálozott Számlatulajdonost illette. Az ilyen igényeket a túlélő Számlatulajdonossal szemben
érvényesítheti, a Bank minden ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.
7.4. A bankszámla megszüntetése nem mentesíti a Számlatulajdonost a felmerülő díjak, költségek, valamint a
kártyahasználatból, vagy egyéb banki szolgáltatások igénybevételéből eredő tartozások megfizetésének kötelezettsége
alól, melyeket a Számlatulajdonos köteles a Banknak a bankszámla megszüntetése után is megtéríteni. A
Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank a felelős őrzésbe vett összegből jogosult az egyéb pénzügyi
szolgáltatásból (pl. hitel, kölcsön) eredő esedékes követelését is beszámítani akként, hogy a felelős őrzés összegéből a
követelését kiegyenlítheti.
7.5. Amennyiben a Számlatulajdonosnak a Bankkal szemben hiteljellegű jogviszonya is fennáll, és azon jogviszonyban a
Számlatulajdonos esedékes fizetési kötelezettségeinek teljesítése a megszüntetésre kerülő bankszámláról történik, úgy a
Számlatulajdonos a bankszámla megszűnésével egyidejűleg köteles gondoskodni másik, a Banknál nyitott, a
Számlatulajdonos fizetési kötelezettségeinek teljesítésére szolgáló bankszámla biztosításáról, az ehhez szükséges
dokumentumok aláírásáról. Ezen kötelezettség elmulasztása a Számlatulajdonos részéről a vonatkozó szerződés
vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül. Ettől függetlenül a Bankot megilleti az a jog, hogy a
Számlatulajdonos egyéb pénzügyi szolgáltatásból (pl. hitel/kölcsön) eredő fizetési/törlesztési kötelezettségét
automatikusan a felelős őrzésbe vett összegből teljesítse.
7.6. A bankszámla megszüntetési igény befogadását vagy a Bank általi felmondást követően, a Bankhoz érkezett
beszedési megbízások legfeljebb a bankszámlaszerződés megszűnésének időpontjáig kerülnek sorba állításra.
7.7. A bankszámlaszerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bankszámlához kapcsolódó egyéb
szerződések, megállapodások, illetve megbízások a bankszámlaszerződés megszűnésével egyidejűleg külön
jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnnek.
7.8. Amennyiben a Számlatulajdonos a bankszámlaszerződést egy éven belül mondja fel, úgy a Bank jogosult a
Hirdetményben meghatározott díjat, költséget felszámítani.
8.
Egyéb rendelkezések
Az Ügyfél köteles a Bank részére arra vonatkozóan írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos
nevében, illetőleg érdekében jár el (tényleges tulajdonos).
Amennyiben az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, az írásbeli
nyilatkozatnak a tényleges tulajdonos alábbi adatait kell tartalmaznia:

családi és utónevét

lakcímét

állampolgárságát
A Bank az előző bekezdésben meghatározott adaton kívül - ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás
azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján ha a
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pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van - az ügyféltől a
tényleges tulajdonos alábbi adatainak a megadását is kérheti:

azonosító okmányának típusa és száma

külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet

születési hely, idő

anyja neve
Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a Bank az Ügyfelet a tényleges
tulajdonosra vonatkozó ismételt írásbeli nyilatkozattételre hívja fel, valamint köteles intézkedéseket tenni a tényleges
tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan
hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében.
A nyilatkozat hiányában a Bank a bankszámlaszerződés megkötését, az eseti megbízás, illetőleg a további megbízások
teljesítését megtagadja.
A Számlatulajdonos bankszámla követelése, illetve betéte titkos, arról a Bank felvilágosítást a Számlatulajdonos
hozzájárulása nélkül kizárólag a jogszabályban előírt esetekben ad.
V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Szerződésmódosítás szabályai
1.1. Bank jogosult a Szerződést – ideértve a jelen ÁSZF-et és Hirdetményt is –, az azokban foglalt szerződéses
feltételeket, kamatot (ügyleti kamatot és késedelmi kamatot), díjat, jutalékot, költséget, egyéb feltételt egyoldalúan
módosítani.
A Bank a Folyószámlahitel szerződésben Adós számára kedvezőtlenül kizárólag kamatot, díjat vagy költséget, egyéb
szerződésben kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt jogosult egyoldalúan módosítani.
A Bank az Adós,/Számlatulajdonos számára kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosításra az alábbi feltételek és
körülmények bármelyikének külön vagy együttes bekövetkezése esetén jogosult:
a) a jogi, szabályozói környezet változása; amely különösen lehet
•
a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás,
jegybanki rendelet vagy a Bankra kötelező egyéb jogszabályok ill. hatósági előírások megváltozása,
•
nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen
közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása,
•
a Bank közteher- (pl. illeték, adó-) fizetési kötelezettségének növekedése,
•
a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása,
b) a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása; amely
különösen lehet:
•
a Bank forrásköltségeinek változása,
•
a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- vagy betéti kamatlábak változása,
•
a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása,
•
a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása,
•
a bankközi hitelkamatok változása,
•
a fogyasztói- vagy termelői árindexváltozása,
•
a Bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése,
•
az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése;
c) a Szolgáltatás nyújtásához illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződő kockázatokban beállt változások, így
különösen
•
az Ügyfélért vállalt kockázatok tényezőinek - a Bank megítélése szerinti – kedvezőtlen változása;
ide érteve az ügyfél és/vagy biztosítékot nyújtó fizetési képességének, készségének változását, a
biztosítékok értékében bekövetkezett változást, illetve a biztosítékok értékesíthetőségében
bekövetkezett változást,
•
a Bank által nyújtott Szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása portfolió
szinten;
d) a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, a Bank működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett
változás.
A jelen pontban meghatározott feltételek egy adott időpontban egymással ellentétes, vagy arányaiban eltérő változást
/növekedést, csökkenést/ mutathatnak. A Bank minden esetben az adott időpontban tényleges hatással bíró feltételeket,
hatásuk arányában veszi figyelembe a kondíciók konkrét mértékének a meghatározásánál.
1.2. A Bank a Folyószámlahitel szerződés kamatot, díjat, jutalékot vagy költséget érintő Ügyfél számára kedvezőtlen
egyoldalú módosítása esetén – referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - annak
hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően az ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségben (postahelyen)
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kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja, valamint az érintett Ügyfeleket a módosításról és a törlesztő részlet ebből
adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően postai úton vagy más a szerződésben
meghatározott közvetlen módon (pl. elektronikus levélben stb.) is értesíti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás
nyújtása esetén az Ügyfelek számára a Magyar Posta internetes honlapján is közzéteszi a módosítást.
Amennyiben Adós a számára kedvezőtlen módosítást nem fogadja el, a szerződést a módosítás hatálybalépését
megelőzően írásban jogosult felmondani, ellenkező esetben az Adósra vonatkozóan a módosítás hatályba lép.
A Bank a Folyószámlahitel szerződés kamatot, díjat, jutalékot vagy költséget érintő Adós számára kedvező egyoldalú
módosítását bármikor azonnali hatállyal megteheti.
1.3. A Számlatulajdonos számára kedvezőtlen, a bankszámlaszerződésre – ideértve a jelen ÁSZF-t és Hirdetményt
és Üzletszabályzatot is – és azokban foglalt szerződéses feltételekre, kamatokra, késedelmi kamatokra, díjakra,
jutalékokra vagy költségekre vonatkozó egyoldalú módosítást a Bank a módosítás hatályba lépését megelőzően
legalább két hónappal korábban kezdeményezi papíron vagy tartós adathordozón. A két hónapos határidő azon a napon
jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján.
A Bank a módosítást a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak tekinti, ha a módosítás hatályba lépését megelőzően
nem tájékoztatta a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a Számlatulajdonos a módosítást nem
fogadja el és ezt közli írásban a Bankkal a módosítás hatályba lépését megelőzően, a Bank a módosítás el nem
fogadását a Számlatulajdonos részéről azonnali hatályú felmondásnak tekinti. A Számlatulajdonos felmondása esetén a
Bank a felmondásért díjat, költséget nem számít fel, ha felmondás a módosítás hatályba lépése előtti napig megtörtént,
azonban a Számlatulajdonos Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségei a felmondással egyidejűleg esedékessé
válnak, amelyet köteles a felmondáskor egyösszegben megfizetni.
A Bank a Számlatulajdonos számára nem kedvezőtlen, a bankszámlaszerződésre - ideértve a jelen ÁSZF-t és
Hirdetményt és Üzletszabályzatot is – és azokban foglalt szerződéses feltételekre, kamatokra, késedelmi kamatokra,
díjakra, jutalékokra vagy költségekre vonatkozó módosítás kezdeményezésére bármikor, feltételek nélkül jogosult. A
Bank a módosításról a Számlatulajdonost a postahelyeken, valamint a Posta honlapján is elhelyezett Hirdetmény útján
értesíti, legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napját megelőző banki munkanapon.
1.4.
A Bank a bankszámlán lévő számlaegyenleg után fizetendő látra szóló betéti kamat Számlatulajdonos
számára kedvezőtlen módosításáról a Számlatulajdonost legalább 15 nappal megelőzően a postahelyeken, valamint
a Posta honlapján is elhelyezett Hirdetménye útján értesíti. A látra szóló kamat kedvező módosítására a Bank
bármikor, feltételek nélkül jogosult. A Bank a módosításról és annak hatályba lépéséről a Számlatulajdonost a
postahelyeken, valamint a Posta honlapján is elhelyezett Hirdetmény útján értesíti, legkésőbb a módosítás hatályba
lépésének napját megelőző napon.
A Bank a lekötött betét kamatát és egyéb feltételeit bármikor jogosult szintén egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára
kedvezően és kedvezőtlenül is módosítani. A Bank a módosításról és annak hatályba lépéséről a Számlatulajdonost a
postahelyeken, valamint a Posta honlapján is elhelyezett Hirdetménye útján legkésőbb a módosítás hatályba lépésének
napját megelőző banki munkanapon értesíti. A lekötött betét kamatának és feltételeinek egyoldalú módosítása csak a
jövőbeni, a módosítás hatályba lépését követő betétlekötéseket, ismétlődő betétlekötés esetén a módosítás
hatálybalépésének lekötési periódusát követő lekötési periódust érinti, kivéve az olyan speciális terméket, ahol a futamidő
alatti változás kifejezetten megengedett. Ismétlődő betétlekötések esetén a betét a fordulónapon aktuális betéti kamattal
kerül ismételten lekötésre.
Amennyiben a Számlatulajdonos a betéti jogviszonyra vonatkozó, számára kedvezőtlen módosítást nem fogadja el, a
betétlekötést a módosítás hatálybalépését megelőzően írásban jogosult felmondani, ellenkező esetben a
Számlatulajdonosra vonatkozóan a módosítás hatályba lép.
2. A Bank mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségének teljesítését
tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban vagy közösségi jogi aktusban előírt
rendelkezések zárták ki.
3. A bankszámla egyenleg és a betétszámlán lévő betéti összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó
követelés nem évül el.
4. A Bank és a Számlatulajdonos között a Szerződés szerinti jogviszony fennállása alatt a kapcsolattartás nyelve a
magyar. A Szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Szerződés rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabályok változás esetén, az új,
illetve a módosult jogszabályi rendelkezés a Szerződés, és azzal együtt a jelen ÁSZF részévé válik.
Szerződés bármely rendelkezésének
érvénytelenségét.

érvénytelensége

nem vonja

maga

után

a Szerződés egészének

az

6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Polgári
Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról 18/2009. sz. MNB rendelet (MNB
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Rendelet) az 1989. évi 2. tvr. a takarékbetétekről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, valamint a Bank Üzletszabályzata, a bankszámlaszerződés és a
Hirdetmény az irányadóak.
7. A Bank a Magyar Bankszövetség Elnökségének a lakossági bankszámlák közötti bankváltás megkönnyítésére című
(bankváltási kódex) ajánlásához csatlakozott, melynek kapcsán a Hirdetmény mellékleteként Bankváltási útmutatót adott
ki. Az útmutató a Bank (www.erstebank.hu), valamint a Magyar Posta (www.posta.hu). internetes honlapján elérhető,
továbbá a Bank a szerződéskötést megelőzően, valamint bármikor a szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos kérésére
díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF 2012. július 1-jén lép hatályba. Jelen Általános Szerződési
Feltételek hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2011. szeptember 1-től hatályos ÁSZF.
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
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1.
számú melléklet
a Posta Számlavezetés Általános Szerződési Feltételeihez
A Postai számlákhoz tartozó folyószámlahitel igénylésének feltételei és az igényléshez szükséges nyomtatványok és
dokumentumok
1.
A Posta Folyószámlához kapcsolódó folyószámlahitel
1.1.
Igénylésének feltételei:
a)
Kizárólag devizabelföldi természetes személy igényelheti, aki: a magyar hatóság által kiállított érvényes
személyazonosító okirattal (személyi igazolvány/ személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány) és egy második, személyére kiállított érvényes okmánnyal (adókártya, jogosítvány vagy útlevél)
rendelkezik;
b)
állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik;
c)
betöltötte a 18. életévét, de 67. életévét még nem és nincs cselekvőképességet kizáró- vagy
korlátozó gondnokság alá helyezve;
d)
otthoni (az igénylő nevére vagy a bejelentett állandó, esetleg a bejelentett ideiglenes /
tartózkodási lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal rendelkezik (előfizetéses, kártyás vagy
munkáltató által biztosított), amin elérhető;
e)
Posta folyószámlájára munkaviszonyból származó jövedelem (munkabér, egyéni vállalkozásból származó
jövedelem valamint nyugdíj) érkezik;
f)
nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR, korábban BAR);
g)
büntetőeljárás nem folyik ellene;
h)
nincs lejárt köztartozása;
i)
nem folyik ellene végrehajtási eljárás.
1.2.
a)
b)

Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok
Érvényes személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
Érvényes második személyazonosító okirat (adókártya, vagy jogosítvány, vagy útlevél);

2.

A Posta Nyugdíjszámlához kapcsolódó folyószámlahitel

2.1.
a)

Igénylésének feltételei:
Kizárólag olyan devizabelföldi nyugdíjas igényelheti, akinek a Bank Posta Nyugdíjszámlát vezet és a magyar
hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirattal (személyi igazolvány/ személyazonosító igazolvány és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és egy második, személyére kiállított érvényes okmánnyal (adókártya,
jogosítvány vagy útlevél) rendelkezik;
b)
állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik;
c)
nincs cselekvőképességet kizáró- vagy korlátozó gondnokság alá helyezve;
d)
otthoni (az igénylő nevére vagy a bejelentett állandó, esetleg a bejelentett ideiglenes /tartózkodási lakcímére
szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal rendelkezik (előfizetéses, kártyás vagy munkáltató által
biztosított), amin elérhető;
e)
Posta Nyugdíjszámlájára rendszeresen érkezik nyugdíj;
f)
nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR, korábban BAR);
g)
büntetőeljárás nem folyik ellene;
h)
nincs lejárt köztartozása;
i)
nem folyik ellene végrehajtási eljárás, továbbá
j)
ha az igénylés időpontjában az igénylő 75. életévét betöltötte, akkor fizetőképes személy által vállalt kezesség is
szükséges.
2.2.
Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok
a) Érvényes személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány;
b) Érvényes második személyazonosító okirat (adókártya, vagy jogosítvány, vagy útlevél);
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