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1.1. Az általános szerződési feltételek hatálya
Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
(cégjegyzékszám: 01-10-041371, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, pénzügyi
szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedély száma: 965/1997/F, kelte: 1997. november 26.,
székhely és levelezési cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39., elektronikus levelezési cím:
info@nhbbank.hu, továbbiakban: Bank) által természetes személyek és vállalkozások részére
kibocsátott bankkártyákra, a bankkártyák felhasználására és a bankkártyákkal elérhető
szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket tartalmazza.
A Bank és a kártyabirtokos ügyfél közötti, jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyra jelen ÁSZF-en kívül
vonatkozik a Bank és a kártyabirtokos ügyfél között létrejött Bankkártya-szerződés, valamint a Bank
bankkártyákra közzétett Hirdetménye.

1.2. Az ÁSZF-ben használt fogalmak
ATM: Az angol „Automated Teller Machine” kifejezésből alkotott mozaikszó. Bankjegykiadó automata,
amely a Bankkártya és a PIN kód együttes használatával alkalmas készpénzfelvételre és a
bankjegykiadó automata által jelzett más szolgáltatások (pl. a Bankszámla egyenlegének
lekérdezésére, PIN kód megváltoztatására) igénybevételére.
ATM Készpénzfelvételi limit: Az egy naptári nap alatt (0:00-24:00 óra között) a Kártyabirtokos által
ATM-en keresztül kezdeményezett és a Bank által teljesített fizetési műveletek összege vagy
darabszáma.
Bankfiók: A Bank minden cégjegyzékben feltüntetett telephelye.
Bankkártya: Nemzetközi szabványoknak megfelelően előállított, a Bank és a Nemzetközi
Kártyatársaság logojával ellátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amelynek használatával a
Kártyabirtokos a Bankkártyához rendelt Bankszámla egyenlege felett rendelkezhet.
Bankszámla: Fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Bank által a Számlatulajdonos részére a
pénzforgalmi jogszabályok szerint megnyitott fizetési számla.
Bizonylat: Az Elfogadóhely vagy az ATM által a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott, a fizetési
művelet kezdeményezésének igazolására szolgáló dokumentum.
Call Center: A Bank telefonon, a +36-80-266776 telefonszámon mindennap, a nap minden órájában
elérhető ügyfélszolgálati központja.
CVV/CVC (Card Verification Value/Card Verification Code) kód: A Bankkártya hátoldalán, az
aláírósávon kezdődő számsor utolsó három számjegye.
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Dombornyomott bankkártya: Elektronikus környezeten kívül is használható Bankkártya, amelyen az
adatok a kártya síkjából kiemelkedve vannak feltüntetve.
Elfogadóhely: Mindazon hely, amely áruk és/vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére a
Bankkártyát fizetési módként elfogadja.
Fizetési művelet: A fizető fél vagy a kedvezményezett által a Bankkártyával vagy a Bankkártya adataival
kezdeményezett fizetési megbízás (vásárlás, készpénzfelvétel) lebonyolítása.
Főkártya: A Főkártyabirtokos nevére kiállított Bankkártya.
Főkártyabirtokos: Természetes személy Számlatulajdonos esetén a Számlatulajdonos.
Kártyabirtokos: Az a természetes személy, akinek neve a Bankkártyán feltüntetésre került és akinek a
Bankkártyát a Bank birtokba adta.
Kártyahasználati alaplimitek: Az ATM készpénzfelvételi limit és a Vásárlási limit összefoglaló
elnevezése.
KártyaŐr szolgáltatás: Automatikus, elektronikus rendszeren keresztül nyújtott banki szolgáltatás,
amelynek keretében a Bank a Számlatulajdonossal kötött megállapodás alapján a Számlatulajdonos,
(Számlatulajdonos képviselője), vagy a Számlatulajdonos által megjelölt Kártyabirtokos Banknál
bejelentett mobiltelefonszámára bizonyos, Bankkártyával végzett műveletekről és a Bankkártyához
rendelt Bankszámla ezzel összefüggő egyenlegéről információkat küld rövid szöveges üzenetben (SMS),
a Bankkártya Hirdetményben meghatározott díj megfizetése mellett.
KártyaŐr szolgáltatás díjával terhelendő számla: az a kizárólag forint bankszámla, amelyen a KártyaŐr
Szolgáltatás havi díja, és a kiküldött SMS-ek díja terhelésre kerül, és amely bankszámla nem lehet
meghatározott célra elkülönített számla, vagy technikai számla.
Kártyaszám: A Bankkártya előlapján látható négyszer négy (összesen tizenhat) karakterből álló
számsor.
Kedvezményezett: Az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja.
Nemzetközi Kártyatársaság: Olyan nemzetközi szervezet (VISA, MasterCard), amellyel a Bank tagsági
jogviszonyt létesített és e tagsági viszony alapján Bankkártyákat bocsát ki.
Pénzforgalmi keretszerződés: A Bank Általános Üzleti Feltételeinek szabályzatában ekként megjelölt
dokumentumok összessége.
PIN kód: A „PIN” az angol „Personal Identification Number” kifejezésből alkotott mozaikszó. Olyan
személyazonosító számsor, amelyet a Bank kizárólag a Kártyabirtokos számára tesz megismerhetővé
és amelynek használatával a Kártyabirtokos ATM-en és bizonyos esetekben POS terminálokon tud a
Bankkártyával fizetési és más (pl. egyenleglekérdezés) műveleteket végezni.
POS terminál: Elektronikus terminál, amely az Elfogadóhelyen a Bankkártya használata során a
Bankkártya mágnescsíkja vagy chipje segítségével a fizetési művelet és a Bankkártya adatait
elektronikusan továbbítja.
Reklamáció, reklamációs kérelem: Az Ügyfél helyesbítés vagy visszatérítés iránti igénye, illetve más
természetű, a Bankkártyával vagy a jelen szerződés alapján fennálló jogviszonnyal kapcsolatos panasza.
Számlatulajdonos: A Banknál vezetett, a Bankkártyához rendelt fizetési számla tulajdonosa.
Társkártya: A Számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámlája felett a Számlatulajdonos által
megjelölt természetes személy nevére szóló Bankkártya.
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Társkártyabirtokos: Természetes személy Számlatulajdonos esetén a Számlatulajdonos Banknál
vezetett bankszámlája felett a Számlatulajdonos kérésére a nevére kiállított Társkártya használatával
rendelkezni jogosult természetes személy. Jogi személy Számlatulajdonos esetén a Bankszámla feletti
rendelkezés céljából kibocsátott minden Bankkártya birtokosa.
Ügyfél: A Bankkal polgári jogviszonyban álló vagy annak létrejöttére törekvő jogalany.
Vásárlási limit: Az egy naptári nap alatt (0:00-24:00 óra között) a Kártyabirtokos által ATM-en kívül
bármely más módon kezdeményezett és a Bank által teljesített fizetési műveletek összege vagy
darabszáma.
Vésett bankkártya: Kizárólag elektronikus környezetben használható Bankkártya, amelyen a
feltüntetett adatok a kártya síkjából nem emelkednek ki.

2. Bankkártya igénylése

2.1. A Bankkártya igénylésére jogosultak

2.1.1.Igényelhető Bankkártyák
A Banknál dombornyomott és vésett bankkártyák igényelhetőek. Egy bankszámlához egy főkártya és
legfeljebb 5 db, ugyanolyan típusú társkártya igényelhető. A különböző bankszámlákhoz igényelhető
bankkártya-típusokat a Hirdetmény tartalmazza.

2.1.2.A Bankkártya igénylésére jogosult lakossági ügyfelek
Bankkártya igénylésére az a cselekvőképes természetes személy ügyfél jogosult, aki a Banknál vezetett
forint devizanemű bankszámlával rendelkezik, vagy a Bankkártya igénylésével egyidejűleg bankszámla
vezetésére pénzforgalmi keretszerződést köt a Bankkal. A bankszámla tulajdonosa saját maga részére
Főkártyát, az általa az igénylőlapon megjelölt cselekvőképes nagykorú és/vagy korlátozottan
cselekvőképes, 14. életévét betöltött kiskorú természetes személyek részére Társkártyát igényelhet.
Társkártya csak a Főkártya kibocsátását követően vagy a Főkártya igénylésével egyidejűleg igényelhető.
Az igénylőlapot a bankszámla tulajdonosa a Banknál bejelentett módon, illetve korlátozottan
cselekvőképes kiskorú részére igényelt Társkártya igénylése esetén a kiskorú törvényes képviselője írja
alá. Az igénylőlapon két tanú aláírásával szükséges igazolni, hogy azt az aláírók a tanúk előtt írták alá
vagy aláírásukat a tanúk előtt sajátjuknak ismerték el. Az ilyen módon aláírt igénylőlap leadható
személyesen a Bank ügyfélszolgálati helyein vagy postázható a Bank székhelyére (1118 Budapest,
Kelenhegyi út 39.).
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2.1.3.A Bankkártya igénylésére jogosult vállalati ügyfelek
Bankkártya igénylésére az a vállalati ügyfél jogosult, aki a Banknál forint devizanemű pénzforgalmi
bankszámlával rendelkezik, vagy a Bankkártya igénylésével egyidejűleg pénzforgalmi bankszámla
vezetésére pénzforgalmi keretszerződést köt a Bankkal. A bankszámla tulajdonosának cégjegyzékbe
bejegyzett törvényes képviselője saját maga és az igénylőlapon megjelölt cselekvőképes nagykorú
természetes személyek részére Társkártyát igényelhet.
Az igénylőlapot a bankszámla tulajdonosának törvényes képviselői cégszerűen írják alá.

2.1.4.A Bankkártya igénylés elbírálása
A Bank a Bankkártya igénylését elfogadja vagy elutasítja, döntéséről az Ügyfelet szóban vagy írásban
tájékoztatja. A Bank a döntését nem köteles indokolni.
A Bankkártya igénylés elfogadása esetén Bank a Bankkártya-szerződés tervezetét elkészíti és azt az
Ügyfél erre irányuló kérése esetén az Ügyfél rendelkezésére bocsátja annak áttanulmányozása céljából.
A Bankkártya-szerződés aláírására a Bank és az Ügyfél által egyeztetett helyen és időpontban kerül sor.
A Bank és az Ügyfél között a Bankkártyával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó jogviszony a
Bankkártya-szerződés aláírásával jön létre. A Bankkártya-szerződés aláírásával a Bankkártyaszerződés,
jelen ÁSZF és a Hirdetmény a Pénzforgalmi keretszerződés részévé válik.

3. A Bankkártya legyártása és a Kártyabirtokos részére történő
átadása
A Bank a Bankkártyát a Bankkártya-szerződés aláírását követő 15 napon belül gyártja le.
A Számlatulajdonos az igénylőlapon köteles megjelölni, hogy a Bank által legyártott Bankkártyát milyen
módon kívánja átvenni.
Az átadás történhet
-

postai úton a Számlatulajdonos által megadott lakcímre/székhelyre/kézbesítési címre
postázva, vagy

-

a Számlatulajdonos által választott Bankfiókban személyesen.

Postai kézbesítés esetén a Bank postai úton a Bankkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot egymástól
eltérő időpontban, inaktív állapotban küldi meg a Bankkártya-szerződésben megadott címre.
Amennyiben a Bankkártya-szerződésben megadott cím megváltozik, a szerződő fél köteles annak
tényéről a Bankot haladéktalanul tájékoztatni. A Bank a Bankkártya és/vagy a PIN kód postázását
külföldi címre nem vállalja.
Amennyiben a Kártyabirtokos a postai úton kiküldött Bankkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot nem
kapta meg a Bankkártya szerződés aláírásától számított 30 napon belül, azt köteles a Banknak írásban,
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vagy a Call Centeren keresztül telefonon jelezni. Amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy a
Bankkártya és a PIN kód postára átadásának időpontja és a bejelentés időpontja között 14 nap eltelt,
a Bank a Bankkártyát biztonsági okokból letiltja. A Bank a letiltást követően – a Kártyabirtokos erre
vonatkozó külön írásbeli kérése nélkül – haladéktalanul gondoskodik a letiltott Bankkártyával azonos
típusú Bankkártya gyártásáról és annak, valamint a hozzá tartozó PIN kódnak a Kártyabirtokos részére
postázásáról.
A Számlatulajdonos a Bankkártya postai úton történő eltűnésével kapcsolatos bejelentéssel
egyidejűleg írásban rendelkezhet úgy, hogy nem kéri a Bankkártya pótlását. A Bankkártya postázás
során történő eltűnése és annak Bank általi letiltása esetén a Bank külön díjat nem számít fel és a
Bankkártya nem kerül a Nemzetközi Kártyatársaság tiltólistájára. Amennyiben a bankszámlához
kapcsolódóan más Bankkártya nem került kibocsátásra és más Bankkártya kibocsátására vonatkozó
igénylést sem vett át a Bank, ebben az esetben a Bankkártya-szerződés a Számlatulajdonos
értesítésének Bank általi átvételének időpontjában megszűnik. A Főkártyára pótlásának mellőzésére
irányuló kérelem erre irányuló külön kérelem nélkül jelenti a Társkártyá(k)ra vonatkozó ugyanilyen
tartalmú kérelem benyújtását is.
A Bankfiókban történő személyes átvétel esetén az inaktív állapotú Bankkártya átvételére a Bankkártya
szerződésben megjelölt Kártyabirtokos (Főkártya esetén a Főkártyabirtokos, Társkártya esetén a
Társkártyabirtokos) személyesen jogosult. Az átvételt megelőzően a személyazonosság igazolása
szükséges.
Az át nem vett Bankkártyákat a Bank az igénylést követő 6 hónap eltelte után megsemmisíti.

4. A Bankkártya átvételét követő teendők

4.1. A Bankkártya adatainak ellenőrzése
A Kártyabirtokos a Bankkártya átvételét követően a Bankkártyán lévő adatokat köteles ellenőrizni és
amennyiben az adatokban eltérés vagy hiba mutatkozik, azt személyes átvétel esetén a Bankfiókban,
minden más esetben a Bank felé írásban vagy a Call Centeren keresztül telefonon haladéktalanul
jelezni. E jelzés elmaradásából eredő károkért Bank nem felel.

4.2. A Bankkártya aláírása
A Kártyabirtokos a Bankkártyát annak átvételekor a hátoldalán lévő aláírás panelen (aláírósávon)
köteles aláírni, a személyi azonosító okmányain szereplő aláírásával megegyezően és azt az aláírást
köteles használni az Elfogadóhelyeken a bizonylatok aláírásakor. Az aláírás eltéréséből adódó esetleges
károkért a Bank nem vállal felelősséget.
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4.3. A Bankkártya aktiválása
A Bankkártyát az átvételt követően a Kártyabirtokosnak aktiválnia kell. Az aktiválás történhet NHB Bank
Call Centerén, Bankfiókban, vagy ATM-en keresztül.

5. A Bankkártya érvényessége
A Bankkártya az előlapján megjelölt lejárati idő utolsó napjának 24:00 órájáig használható fel. A lejárat
a Bankkártyán hónap/év módon kerül megjelölésre. A Társkártya lejárata megegyezik a Főkártya
lejáratával.
A Bankkártyán megjelölt érvényességi idő lejárata előtt a Bank által átvett kérelemben a
Számlatulajdonos kérheti a lejáró érvényességű Bankkártya helyett új Bankkártya legyártásának
mellőzését (a Főkártyára vonatkozó ilyen kérelem erre irányuló külön kérelem nélkül jelenti a
Társkártyá(k)ra vonatkozó ugyanilyen tartalmú kérelem benyújtását is). A kérelmet írásban, a Bank
által erre a célra rendszeresített, nyomtatvány hiánytalan kitöltésével kell elkészíteni.
Az új Főkártya (vagy amennyiben a bankszámlához kapcsolódóan csak egy Bankkártya került
kibocsátásra, az új Bankkártya) legyártásának mellőzésére irányuló kérelem egyben a
Bankkártyaszerződés felmondásának is minősül. A Bankkártya-szerződés ebben az esetben a
Bankkártya előlapján megjelölt lejárati idő utolsó napjának 24:00 órájakor szűnik meg.
A lejáró érvényességű Bankkártya helyett legyártott új Bankkártyát a Bank a Bankkártya-szerződésben
megjelölt módon adja át a Kártyabirtokosnak (postázza azt vagy a Bankfiókban átvehetővé teszi azt).
Amennyiben a Kártyabirtokos a postai úton történő átvételt választotta és az új Bankkártyát, valamint
a hozzá tartozó PIN kódot nem kapta meg az érvényesség lejárta előtt legkésőbb 5 nappal, azt köteles
a Banknak írásban, vagy a Call Centeren keresztül telefonon jelezni. A Bankkártya átvételét követően a
Kártyabirtokos ugyanúgy kell, hogy eljárjon, ahogy jelen ÁSZF 4. pontja alapján Bankkártya átvételét
követően eljárni szükséges. Az új Bankkártya aktiválását követően a lejárt érvényességű Bankkártya
nem használható fel. A lejárt érvényességű Bankkártyát a Kártyabirtokos – választása szerint – köteles:
-

a Bank Bankfiókjában leadni, vagy

-

megsemmisíteni, vagy

-

a mágnescsík kilyukasztásával vagy a Bankkártya kettévágásával felhasználhatatlanná tenni.

E kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget.
Az új Bankkártya PIN kódja megegyezik a lejárt érvényességű Bankkártya PIN kódjával.

6. A Bankkártya használata
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6.1. Általános szabályok
A Bankkártya készpénz-helyettesítő, névre szóló fizetőeszköz. A Kártyabirtokos a Bankkártya
használata során a kártyához tartozó Bankszámla egyenlege felett önállóan rendelkezik.
A Bank által kibocsátott Bankkártya tulajdonosa a Bank. A Kártyabirtokos a Bankkártya birtokosa. A
Bankkártya névre szóló, másra át nem ruházható. Tilos a Bankkártyát ügyleti biztosítékként zálogba
adni, óvadékként harmadik személynél elhelyezni, használatra más személynek átadni, jogellenes célra
használni.
A Bankkártya bankkártyás fizetési műveletek végzésére (vásárlás és/vagy készpénzfelvétel)
használható forintban és/vagy devizában, a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályai szerint az arra
kijelölt Elfogadóhelyeken és ATM-eknél.

A Bankkártya és a Bankkártya adatainak biztonságos őrzéséért, a Bankkártya rendeltetésszerű
használatáért a Kártyabirtokos felel. A Bankkártya elvesztését, ellopását, a Kártyabirtokos birtokából
történő kikerülését, jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát, valamint a Bankkártya adatainak
jogosulatlan harmadik személy általi megismerését a Kártyabirtokos vagy a Számlatulajdonos
haladéktalanul köteles a Banknak bejelenteni bármely bankfiókban személyesen vagy telefonon a Call
Center útján.

6.2. PIN kód
A Bank a Bankkártyához a Kártyabirtokos részére PIN kódot bocsát ki. A PIN kód ismeretében a
Kártyabirtokos készpénzt tud felvenni bankjegykiadó automatából (ATM) és vásárolni a Bankkártya PIN
kód használatához kötött elektronikus (POS) terminálokon keresztül.
A PIN kód biztonságos megőrzéséért és rendeltetésszerű használatáért a Kártyabirtokos felel. A
Kártyabirtokosok nem jogosultak egymás PIN kódjának megismerésére. A Kártyabirtokos a PIN kódot
telefonjában, papíron, vagy egyéb fellelhető helyen nem jegyezheti fel, nem rögzítheti a Bankkártyára,
sem más, a Bankkártyával együtt őrzött tárgyra, nem tárolhatja azonos helyen a Bankkártyával és mind
a Bankkártya tárolása, mind használata során köteles mindent megtenni azért, hogy más személyek a
PIN kódot ne ismerhessék meg. Az ezen kötelezettségek megszegéséből eredő károkért Bank nem felel.
A Bankkártya PIN kód módosítása csak aktivált Bankkártya esetén kérhető.

7. A Bankkártyával végrehajtható fizetési műveletek szabályai

7.1. Fizetés POS terminálon keresztül
A Kártyabirtokos a Bankkártyával áruk és szolgáltatások ellenértékét fizetheti ki az Elfogadóhelyek által
üzemeltetett POS terminálokon keresztül a Bankkártya mágnescsíkja vagy chipje segítségével. A
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Kártyabirtokos köteles mindent megtenni a Bankkártyával történő visszaélések megelőzése
érdekében, így különösen, de nem kizárólag el kell kerülnie a Bankkártya látóköréből való kikerülését.
Az Elfogadóhely a Bankkártyával kezdeményezett fizetési műveletekről Bizonylatot állít ki, amely
megjeleníti a fizetési művelet időpontját, helyét, összegét és a Bankkártya adatait. A Bizonylat egy
eredeti példányát az Elfogadóhely a Kártyabirtokosnak átadja. A Kártyabirtokos a Bizonylatot köteles
átvenni és megőrizni. A fizetési műveletekkel kapcsolatos reklamációs kérelemhez minden esetben
kötelező a Bizonylatot mellékelni.
A Kártyabirtokos köteles ellenőrizni a Bizonylaton szereplő adatokat és amennyiben azok nem
megfelelőek, az Elfogadóhelyen haladéktalanul jelezni ennek tényét.
A Bank a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely közötti, a vásárlással kapcsolatos, a fizetési művelettel
kapcsolatos reklamáción túli esetleges vitában nem foglal állást és nem közvetít.
Bankkártyával végrehajtott visszaélés(ek) vagy annak gyanúja esetén a Bank bizonyos
Elfogadóhelyeken kezdeményezett fizetési műveletek végrehajtását felfüggesztheti vagy
megtagadhatja, az ebből eredő kárért a Bank nem felel.
Bankkártya használatakor az Elfogadóhely a fizetési művelet összegétől függetlenül jogosult a
Kártyabirtokostól személyi adatait, fényképét, aláírását igazoló személyi okmányát elkérni és azt a
Bankkártyával összevetni.

Az Elfogadóhely megtagadhatja a Bankkártya elfogadását, ha:
•

a Bankkártya használója és a Bankkártyán feltüntetett személy nem azonos;

•

a Bankkártya aláírósávja üres, vagy a Bankkártyán lévő aláírás nem egyezik meg a
fizetési műveletet igazoló bizonylaton lévő aláírással;

•

a Bankkártya érvényességi ideje lejárt;

•

a Bankkártya sérült;

•

a Bankkártya bizonylaton és a Bankkártya előlapján lévő kártyaszám nem azonos;

•

a Bankkártya a Nemzetközi Kártyatársaság tiltólistáján szerepel;

•

az Elfogadóhely a fizetési művelet során „elutasítva” választ kap;

•

a Kártyabirtokos az Elfogadóhely kérésére nem igazolja személyazonosságát.

Az Elfogadóhely visszaélés gyanúja esetén, az elszámoló Bank utasítására – külön indoklás nélkül –
elutasíthatja a Bankkártya elfogadást és bevonhatja a Bankkártyát.

7.2. Készpénzfelvétel ATM-ből
A Kártyabirtokos azokból az ATM-ekből, amelyeken a Nemzetközi Kártyatársaság Bankkártyán lévő
logoja fel van tüntetve, a Bankkártya behelyezésével készpénzt vehet fel a PIN kód megadását
követően.
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ATM használata során a Kártyabirtokos a Bankkártya ATM-be helyezését megelőzően köteles
meggyőződni arról, hogy az ATM rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van-e (például a
kijelzőn megjelenik-e az ATM-et üzemeltető szolgáltató logoja és a menürendszer) és arról, hogy a
berendezésen nincs olyan szembetűnő fizikai elváltozás, amely a rendeltetésszerű és biztonságos
működést akadályozza vagy kizárja. Az e kötelezettség megszegéséből eredő károkért a Bank nem felel.
A kötelezettség teljesítése során felmerülő esetleges kérdésekre a Call Center tud választ adni.
Az ATM a Bankkártyával kezdeményezett fizetési műveletről Bizonylatot állít ki, amely megjeleníti a
fizetési művelet időpontját, helyét, összegét és a Bankkártya adatait. A Bizonylat egy eredeti példányát
az ATM nyomtatva elérhetővé teszi a Kártyabirtokos számára.
Az ATM többször, helytelenül megadott PIN kód esetében bevonhatja a Bankkártyát. A Bank által
üzemeltetett ATM által bevont Bankkártya esetén a Bank saját hatáskörben dönt a Bankkártya
letiltásáról, vagy a Kártyabirtokos részére történő visszaszolgáltatásról. A más szolgáltató által
üzemeltetett ATM által bevont Bankkártya minden esetben tiltásra, valamint megsemmisítésre kerül.
Az ATM által bevont Bankkártyák letiltása és pótlása díjmentes.

7.3. Készpénzfelvétel POS terminálon keresztül
A Kártyabirtokos a PIN kód megadását követően az Elfogadóhelyek által üzemeltetett POS
terminálokon keresztül a Bankkártya mágnescsíkja vagy chipje segítségével készpénzt vehet fel. A
Kártyabirtokos köteles mindent megtenni a Bankkártyával történő visszaélések megelőzése
érdekében, így különösen, de nem kizárólag el kell kerülnie a Bankkártya látóköréből való kikerülését.
Az Elfogadóhely a Bankkártyával kezdeményezett fizetési műveletről Bizonylatot állít ki, amely
megjeleníti a fizetési művelet időpontját, helyét, összegét és a Bankkártya adatait. A Bizonylat egy
eredeti példányát az Elfogadóhely a Kártyabirtokosnak átadja. A Kártyabirtokos a Bizonylatot köteles
átvenni és megőrizni. A fizetési műveletekkel kapcsolatos reklamációs kérelemhez minden esetben
kötelező a Bizonylatot mellékelni.
A Kártyabirtokos köteles ellenőrizni a Bizonylaton szereplő adatokat és amennyiben azok nem
megfelelőek, az Elfogadóhelyen haladéktalanul jelezni ennek tényét.

7.4. Bankkártyás vásárlás az interneten keresztül
A Kártyabirtokos az Elfogadóhely által megkívánt Bankkártya adatok (pl. Kártyaszám, Kártyabirtokos
neve, Bankkártya lejárata, CVV/CVC kód) megadásával áruk és szolgáltatások ellenértékét fizetheti ki.
A Bank nem vállal felelősséget azért, hogy az interneten megadott adatokat harmadik, erre
jogosulatlan személyek nem szerzik vagy szerezhetik meg. A Kártyabirtokos a vásárlást megelőzően
köteles meggyőződni arról, hogy az Elfogadóhely weboldala biztonságos, a Call Center kérésre
segítséget nyújt ebben.

7.5. MoneySend szolgáltatás
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MasterCard bankkártyával rendelkező Kártyabirtokosok részére a MasterCard nemzetközi
kártyatársaság lehetővé teszi a bankkártyák közötti pénzösszeg továbbítását.
A Bank a MasterCard MoneySend szolgáltatást kizárólag fogadói oldalon nyújtja MasterCard
bankkártyával rendelkező Kártyabirtokosok részére. A MoneySend szolgáltatással érkező összeget a
Bank a Bankkártyához tartozó fizetési számlán írja jóvá.
A szolgáltatás a hét minden napján, 0-24 óráig igénybe vehető.
Amennyiben a MoneySend szolgáltatás keretében kezdeményezett tranzakció összege a
Hirdetményben közzétett MoneySend jóváírási limitet nem haladja meg, a Bank a jóváírást a tranzakció
Bankhoz általi engedélyezését követően 30 percen belül jóváírja a Bankkártyához tartozó fizetési
számlán. Amennyiben a tranzakció összege a Hirdetményben közzétett MoneySend jóváírási limitet
meghaladja, a tranzakció visszautasításra kerül. A tranzakció összegének részleges jóváírására nincs
mód.
A Bank – a tranzakció összegétől függetlenül – megtagadhatja a tranzakció teljesítését akkor is, ha
csalás, visszaélés vagy pénzmosás gyanúja merül fel.

7.6 KártyaŐr szolgáltatás
A Számlatulajdonos a KártyaŐr szolgáltatást, valamint a KártyaŐr szolgáltatás módosítását írásban, a
KártyaŐr szolgáltatásra vonatkozó szerződés, illetve szerződésmódosítás aláírásával kérheti.
A KártyaŐr szolgáltatás az alábbi műszaki, technikai és egyéb feltételek teljesülése esetén vehető
igénybe:
-

SMS fogadására alkalmas mobil telefonkészülék;

-

működő SMS szolgáltatás valamely mobil távközlési szolgáltatónál;

-

a Banknál vezetett, legalább egy darab forint devizanemű bankszámla megléte.

A KártyaŐr szolgáltatás díjával terhelendő számla kizárólag forint devizanemű bankszámla lehet, ezért
a Számlatulajdonosnak a KártyaŐr szolgáltatás igénybe vételének időtartama alatt rendelkeznie kell a
Banknál vezetett olyan forint devizanemű bankszámlával, amely nem meghatározott célra elkülönített
számla vagy technikai számla.
A Bank nem köteles ellenőrizni, hogy a Számlatulajdonos a megfelelő technikai feltételekkel
rendelkezik-e a KártyaŐr szolgáltatás használatához.
A Bank a KártyaŐr szolgáltatás keretében az alábbi fizetési és egyéb műveletekről küld SMS üzenetet:
Bankkártyával történő vásárlásról
Bankkártyával történő készpénzfelvételről
ATM-en keresztül, Bankkártyával történő egyenleglekérdezésről
Bankkártyához kötődő jóváírásokról.
Bankkártyával történő vásárlás és készpénzfelvétel esetében a Bank a fizetési művelet összegének
zárolásáról (10. pont) küld SMS üzenetet, a terhelésről nem küld külön SMS üzenetet.
A Bankkártyával történő vásárlás vagy készpénzfelvétel esetében a Számlatulajdonos értesítési limitet
határozhat meg, amely összeg alatti tételek esetében a Bank nem küld üzenetet. Amennyiben a fizetési
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művelet devizaneme eltér a Bankkártyához tartozó Bankszámla devizanemétől, a limitszámítás alapja
a fizetési művelet összegének zárolásakor alkalmazott nemzetközi kártyatársasági árfolyam.
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Számlatulajdonos KártyaŐr szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó kezdeményezését indokolás nélkül visszautasítsa.
A Számlatulajdonos a KártyaŐr szolgáltatás igénylésekor (a vonatkozó megállapodás megkötésekor)
meghatározhatja, hogy mely Bankkártyához kívánja igénybe venni a KártyaŐr szolgáltatást, melyik
telefonszám(ok)ra és mely fizetési vagy egyéb műveletek után kéri az SMS üzenetküldést azzal, hogy a
Bankkártyához kötődő jóváírásokról a Bank a KártyaŐr szolgáltatás igénybevétele esetén minden
esetben küld SMS üzenetet.
A KártyaŐr szolgáltatás nyújtásának kezdő napja: Bank a KártyaŐr szolgáltatás igénybevételére irányuló
szerződés általa történt aláírását követő legfeljebb kettő munkanapon belül aktiválja a KártyaŐr
szolgáltatást.
A Számlatulajdonos a Bankfiókban személyesen bármikor jogosult annak megváltoztatását
kezdeményezni, hogy melyik Bankkártyára igényli a KártyaŐr szolgáltatást, továbbá, hogy melyik
telefonszám(ok)ra és mely fizetési vagy egyéb műveletek után kér SMS üzenetküldést. A Bank
legkésőbb az erre vonatkozó szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követő 2 munkanapon
belül végzi el a módosítást.
A Számlatulajdonos által a KártyaŐr Szolgáltatásért fizetendő díjak, költségek mértékét és
felszámításuk időpontját a Bank Bankkártya Hirdetménye tartalmazza.
Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy akinek a KártyaŐr szolgáltatás igénybevételéhez
hozzáférést biztosít, a szolgáltatásra vonatkozó feltételeket megismerje, amely tájékoztatási
kötelezettség elmulasztásából eredő esetleges károkért a Számlatulajdonos felel.
A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank a Számlatulajdonos KártyaŐr szolgáltatásba bevont
Bankkártyáihoz rendelt Bankszámlára vonatkozó információkat, illetve a KártyaŐr szolgáltatással
kapcsolatos, jelen ÁSZF-ben meghatározott információkat – ideértve a banktitoknak minősülő
információkat is – a Számlatulajdonos által a Bank részére bejelentett mobil telefonszám(ok)ra SMS
üzenetben továbbítja. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az SMS küldése a Bank, illetve a
Számlatulajdonos által igénybe vett mobilszolgáltató társaságon keresztül történik, így a szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a hivatkozott
információkat a mobilszolgáltató(k)nak átadja a jelen ÁSZF-ben vagy a KártyaŐr szolgáltatással
kapcsolatos más szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése céljából. A Számlatulajdonos a
KártyaŐr szolgáltatás igénybevételével kifejezetten vállalja annak kockázatát, hogy a mobilszolgáltató
társaságokon keresztül továbbított adatok esetlegesen jogosulatlan személyek előtt ismertté
válhatnak, és lemond arról, hogy ezen okból a Bankkal szemben igényt érvényesítsen.
A Bank kizárja a felelősségét az SMS üzenet továbbításában és vételében bekövetkezett minden olyan
késedelemért, illetve hibáért, amely a Bank működési körén belül vagy kívül eső elháríthatatlan okból
merült fel, vagy amely nem a Bank érdekkörében merült fel, így különösen:
 a szolgáltatást érintő – a mobil távközlési szolgáltató társaságok működésében bekövetkezett
bármely okból történő – meghibásodás, működésképtelenség, vagy karbantartás esete;
 Ügyfél hiányos, pontatlan vagy nem megfelelő adatszolgáltatása, vagy adatszolgáltatás,
adatváltozás bejelentésének elmulasztása, késedelmes teljesítése;
 a mobil távközlési szolgáltató társaságok működési körén belül vagy kívül eső elháríthatatlan
ok;
 a Számlatulajdonos által megadott mobil telefonszámhoz tartozó mobil telefonkészülék
tulajdonosának, használójának olyan szándékos vagy gondatlan magatartása, amely az SMS
küldést lelassítja, megnehezíti vagy lehetetlenné teszi.
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A Bank nem felel továbbá azokért a károkért, amelyek az Ügyfél érdekkörében felmerült okokból
keletkeztek, így különösen, amennyiben a szolgáltatás keretében nyújtott információk megőrzése az
Ügyfél nem megfelelő eljárása, vagy a megfelelő eljárás hiánya miatt – így például a mobil
telefonkészülék elvesztése esetén – nem lehetséges. Nem jelenti a banktitok Bank általi megsértését
az ilyen módon harmadik személy tudomására jutott információ, adat.
A KártyaŐr szolgáltatási szerződést a Számlatulajdonos azonnali hatállyal, a Bank 2 hónapos
felmondási idővel, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, rendes felmondással
megszüntetheti.
A Bank jogosult a KártyaŐr szolgáltatási szerződést írásban, indokolás mellett azonnali hatállyal
felmondani, és a KártyaŐr szolgáltatást letiltani, ha a Számlatulajdonos a KártyaŐr szolgáltatási
szerződést és/vagy a jelen ÁSZF-ben írt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy súlyosan, illetve ismételten
megszegi (rendkívüli felmondás).
Amennyiben a Számlatulajdonos Bankkal kötött valamely KártyaŐr szolgáltatásba bevont Bankkártyája
bármely okból megszűnik, az adott Bankkártya vonatkozásában a KártyaŐr szolgáltatási szerződés
külön értesítés nélkül, automatikusan hatályát veszti.
Amennyiben a Számlatulajdonos Bankkal kötött valamennyi Bankkártya-szerződése bármely okból
megszűnik, a KártyaŐr szolgáltatási szerződés külön értesítés nélkül szintén megszűnik.
Amennyiben a Számlatulajdonos által megjelölt SMS szolgáltatás díjával terhelendő bankszámlája
bármely okból megszűnik, a KártyaŐr szolgáltatási szerződés külön értesítés nélkül szintén
megszűnik.Jelen pontban foglalt rendelkezések irányadóak akkor is, ha a Számlatulajdonos a
Bankkártya-szerződésben úgy rendelkezett, hogy a fizetési megbízások teljesítéséről SMS értesítést az
ott megjelölt mobil telefonszámra kér.

8. Limitek
A Bank a Bankkártyát a Hirdetményben meghatározott kártyahasználati alaplimitekkel (ATM
készpénzfelvételi limit és Vásárlási limit) bocsájtja a Kártyabirtokos rendelkezésére. Amennyiben az
adott napon (0-24 óra között) kezdeményezett fizetési műveletek összege elérte az ATM
készpénzfelvételi limit vagy a Vásárlási limit összegét vagy darabszámát, az azt követően
kezdeményezett fizetési műveletek elutasításra kerülnek.
Egyes Elfogadóhelyeken a Bankkártya használatára elfogadóhelyi limit van érvényben, amely összeg
felett Bankkártyával végzett fizetési művelet esetén a Bankkártya elfogadójának engedélyeztetnie kell
a fizetési műveletet, és a kapott engedélyszámot a bizonylaton fel kell tüntetnie.
A Kártyabirtokos a kártyahasználati alaplimiteket a Hirdetményben szereplő maximális mértékig, a
Hirdetményben szereplő szabályok betartásával megváltoztathatja. A Hirdetményben meghatározott
szabályoknak meg nem felelő limitmódosítást a Bank nem hajtja végre. A kártyahasználati alaplimitek
megváltoztatását a Kártyabirtokos kezdeményezheti
•

Call Centeren keresztül, illetve

•

személyesen a Bankfiókban.

A Call Centeren keresztül leadott limitváltoztatási kérelmet a Bank azonnal, a Bankfiókban személyesen
kezdeményezett limitmódosítást 24 órán belül teljesíti.
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9. Fedezet
A Bankkártya kizárólag az ahhoz rendelt Bankszámla mindenkor fennálló egyenlege erejéig használható
fel fizetési műveletek kezdeményezésére. A Bankszámlán csak az azon jóváírt és más fizetési
megbízással fel nem használt összeg érhető el Bankkártyával. A fizetési műveletek teljesítésére szolgáló
egyenlegről, mint fedezetről a Kártyabirtokos / Számlatulajdonos köteles gondoskodni. A Bankszámlán
rendelkezésre álló egyenleget meghaladóan a Bankkártya nem vehető igénybe.
Amennyiben a fizetési művelet terhelésekor a Bankszámlán lefoglalt összegnél az utóbb ténylegesen
terhelt összeg magasabb és e magasabb összegre a Bankszámla egyenlege a terhelésnél nem nyújt
hiánytalanul fedezetet, a Számlatulajdonos a terheléskor azonnal köteles biztosítani, hogy a
Bankszámla egyenlege terhére a fedezetlen összeg is terhelhető legyen. Amíg ez nem történik meg, a
Bank a fedezetlen összeg után jogosult a Hirdetményben meghatározott késedelmi kamatot
felszámítani, valamint a fedezetlen összeggel a Számlatulajdonos bármely, Banknál vezetett
bankszámláját jogosult megterhelni.

10. A fizetési műveletek teljesítése
A Bankkártya használata során kezdeményezett fizetési műveleteket a Bank a hozzá beérkezett
elektronikus üzenetek alapján automatikusan teljesíti.
A Bank a fizetési műveletek engedélyezésének keretében fedezetvizsgálatot végez és ha a
Bankkártyához tartozó fizetési számlán a fizetési művelet összegének fedezete a fedezetvizsgálat során
rendelkezésre áll, a Bank a fizetési művelet összegét zárolja (a fizetési számla szabadon felhasználható
egyenlege alól kivonja), mely zárolt összegként jelenik meg a Bankkártyához tartozó fizetési számlán.
A zárolás a fizetési művelet Bankkártyához tartozó bankszámlán történő elszámolásakor
(könyvelésekor) a könyvelés pillanatában megszűnik és a fizetési művelet összege a Bankkártyához
tartozó fizetési számlán elérhető egyenleget csökkenti.
Amennyiben a Kedvezményezettől a fizetési művelet kezdeményezésének dátumától számított 30
napon belül nem érkezik be a Bankhoz a zárolt összeg elszámolására (könyvelésére) vonatkozó
kérelem, a fizetési művelet összegének zárolása automatikusan megszűnik és a Bankkártya tranzakció
összege újra felhasználható. A Kedvezményezett a fizetési művelet kezdeményezésének napjától
számított 30 napon túl is jogosult a tranzakció összegére vonatkozó elszámolást benyújtani. A
Számlatulajdonos felelőssége, hogy a 30 napon túl várható terhelések fedezetéről gondoskodjon a
Bankszámlán.
A Banknak biztonsági okokból jogában áll a fizetési művelet összege zárolásának időtartamát
meghosszabbítani, a fizetési művelet kezdeményezésétől számított maximum 60 napig.
A Bank a fizetési művelet alapjául szolgáló jogügyletek jogszerűségét nem vizsgálja. Az elszámolás során
a fizetési művelet teljesítésének nem akadálya, hogy az Elfogadóhelyen kiállított bizonylat nincs a
Kártyabirtokos birtokában.
Az olyan fizetési műveletnél, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy rajta keresztül
kezdeményeztek és a fizetési megbízás pontos összege a Kártyabirtokos általi jóváhagyás időpontjában
még nem ismert, a Bank csak abban az esetben zárol pénzösszeget a Bankszámlán, ha a Kártyabirtokos
jóváhagyta a zárolás pontos összegét. A Banknak haladéktalanul fel kell oldania az ilyen zárolást, amint
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tájékoztatást kapott a fizetési művelet pontos összegéről, de legkésőbb haladéktalanul azután, hogy
átvette a fizetési megbízást.

11. A fizetési műveletek jóváhagyása
A Bankkártyával kezdeményezett fizetési műveletet akkor teljesíti a Bank, ha azt a Kártyabirtokos
jóváhagyta. A Bankkártya-szerződés aláírásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jóváhagyás során a
Kártyabirtokos a fizető fél ügyfél (Számlatulajdonos) nevében jár el. Bankkártya használata során a
Kártyabirtokos részéről jóváhagyásnak minősül:
•

POS terminál használata esetén:
o a Kártyabirtokos által a Bankkártya PIN kód helyes megadása; vagy o a POS
bizonylat aláírása az elfogadóhelyen; vagy o érintés nélküli (PayPass, payWave)
funkcióval ellátott Bankkártya esetén 5.000.-Ft alatt a Bankkártya érintése a POS
terminálhoz (ebben az esetben az Elfogadóhelynek nem kötelező POS bizonylatot
adnia, de a Kártyabirtokos külön kérésére ki kell adnia, jóváhagyásnak azonban ez
esetben is a Bankkártya POS terminálhoz érintése számít).

•

ATM használata esetén: a helyes PIN kód Kártyabirtokos általi megadása az ATM-nél.

•

Minden más esetben (különösen internetes vásárlások esetén): a Bankkártya adatainak
Elfogadóhely részére rendelkezésre bocsátása, megadása.

•

Azon fizetési műveletek esetében, amelyeknél a Kártyabirtokos a Bankkártya használata vagy
a Bankkártya adatainak megadása/rendelkezésre bocsátása időpontjában nem ismeri a fizetési
művelet összegét, a fizetési művelet jóváhagyásának minősül, ha annak a naptári hónapnak az
utolsó napjától számított 30 napon belül a Kártyabirtokos vagy a fizetési számla tulajdonosa
nem kezdeményezi a fizetési művelet helyesbítését, amely naptári hónapban a fizetési
műveletet a Bank teljesítette.

A fizetési megbízást annak Bank általi átvételét követően a Kártyabirtokos nem vonhatja vissza.

12. Helyesbítés
A fizetési művelet helyesbítésének akkor van helye, ha
•

a Kártyabirtokos/Számlatulajdonos a fizetési műveletet nem hagyta jóvá, vagy

•

a Kártyabirtokos/Számlatulajdonos a fizetési műveletet jóváhagyta, de azt a Bank
hibásan teljesítette.

Az a Kártyabirtokos vagy a Számlatulajdonos, aki nem minősül fogyasztónak, annak a naptári hónapnak
az utolsó napjától számított 30 napon belül kezdeményezheti a fizetési művelet helyesbítését, amely
naptári hónapban a fizetési műveletet a Bank teljesítette. A helyesbítés iránti kérelmet írásban, a Bank
székhelyére (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.) küldött postai levélben kell benyújtani és a kérelemnek
minimálisan tartalmaznia kell a következőket:
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•

Kártyabirtokos neve

•

a helyesbítési kérelemmel érintett fizetési művelet összege

•

a helyesbítési kérelemmel érintett fizetési művelet teljesítésének dátuma

•

helyesbítés oka

•

Bizonylat (amennyiben a fizetési művelet során ilyen keletkezett)

•

minden egyéb dokumentum, amely alátámasztja a helyesbítés iránti kérelmet.

Amennyiben a kérelemben megjelölt fizetési műveletet a Kártyabirtokos valóban nem hagyta jóvá,
vagy jóváhagyta ugyan, de a Bank azt hibásan teljesítette, a Bank - kivéve, ha az adott helyzetben
ésszerű okból a Kártyabirtokos/Számlatulajdonos csalására gyanakszik, és ezen okról írásban
tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint Felügyeletet – köteles
a)
azután, hogy tudomást szerzett vagy tájékoztatták a műveletről haladéktalanul, de legkésőbb
az ezt követő munkanap végéig megtéríteni a Számlatulajdonos részére a jóvá nem hagyott fizetési
művelet összegét, és
b)
a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani azzal, hogy a jóváírás
értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése
megtörtént.

13. Visszatérítés
A Bank visszatéríti a Számlatulajdonos részére a Kedvezményezett által, vagy rajta keresztül
kezdeményezett és a Kártyabirtokos/Számlatulajdonos által jóváhagyott fizetési művelet összegét a
megterhelés napjának értéknapjával, ha
•

a jóváhagyás időpontjában a Kártyabirtokos/Számlatulajdonos a fizetési művelet
összegét nem ismerte, és

•

a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely a
Kártyabirtokos/Számlatulajdonos részéről az adott helyzetben ésszerűen
elvárható volt.

A Számlatulajdonos nem jogosult visszatérítésre, ha
•

a jóváhagyást közvetlenül a Banknak adta meg, és

•

a jövőbeni fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatást a Bank vagy a kedvezményezett
a megállapodás szerinti módon a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét
megelőzően huszonnyolc nappal a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátotta vagy
számára elérhetővé tette.

A fizetési művelet adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a Bank a
Számlatulajdonos/Kártyabirtokos korábbi fizetési műveleteit, a Pénzforgalmi keretszerződésben
foglaltakat és a fizetési művelet körülményeit veszi figyelembe. A visszatérítés feltételeinek fennállását
a Számlatulajdonosnak kell bizonyítania. A visszatérítés iránti kérelmet a Bank által erre a célra
rendszeresített formanyomtatvány hiánytalan és olvasható kitöltésével, írásban a Bank székhelyére
(1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.) postázva vagy a Bank fiókjaiban személyesen leadva kell eljuttatni
a Bankhoz a visszatérítéssel érintett terhelés napjától számított 56 napon belül.

18

A Bank a visszatérítési kérelemről 10 munkanapon belül dönt és döntésének megfelelően a
benyújtástól számított 10 munkanapon belül visszatéríti a teljesített fizetési művelet teljes összegét a
terhelés értéknapjával vagy a kérelmet indokolással ellátva, a jogvita peren kívüli elintézésére
rendelkezésére álló fórumokról való tájékoztatással együtt elutasítja.
A jelen pont szerinti visszatérítés joga nem illeti meg a Számlatulajdonost/Kártyabirtokost, amennyiben
a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a székhelye nem EGT-állam területén található.

14. Felelősségi szabályok
A Kártyabirtokos/Számlatulajdonos által jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a Bank
haladéktalanul köteles megtéríteni a Számlatulajdonos részére a fizetési művelet összegét,
helyreállítani a Bankszámla tekintetében a terhelés előtti állapotot és megtéríteni a Számlatulajdonos
kárát. E rendelkezéstől eltérően ameddig a Kártyabirtokos vagy Számlatulajdonos nem jelenti be a
Banknak a Bankkártya birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem
hagyott használatát, az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában amelyek
-

a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott Bankkártyával történtek, vagy

-

a Bankkártya jogosulatlan használatából erednek,

a kárt 15.000,- (tizenötezer) forint értékig a Számlatulajdonos viseli. E felelősség azonban nem terheli
a Számlatulajdonost, ha
a) a Bankkártya ellopását, birtokából történő kikerülését vagy jogosulatlan használatát a
Kártyabirtokos/Számlatulajdonos a fizetési művelet teljesítését megelőzően nem észlelhette,
b) a kárt a Bank alkalmazottjának, pénzforgalmi közvetítőjének, fióktelepének vagy a Bank részére
kiszervezett tevékenységet végzőnek az intézkedése vagy mulasztása okozta,
c) a Bank nem ír elő erős ügyfél-hitelesítést,
d) a kárt készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással
okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a
készpénzhelyettesítő fizetési eszközt személyes biztonsági elemek - így a személyazonosító kód
(PIN kód) vagy egyéb kód - nélkül használták, vagy
e) a Bank a 41. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget.
Az erős ügyfélhitelesítésre vonatkozó, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 55/C. §-ában meghatározott biztonsági intézkedéseket a 2009. évi LXXXV. törvény 66/A. §ában
meghatározott időponttól kell alkalmazni.

Azt követően, hogy a Kártyabirtokos vagy Számlatulajdonos bejelentette a Banknak a Bankkártya
birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát, a
Bank viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a
Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott Bankkártyával történtek, vagy a Bankkártya
jogosulatlan használatából erednek.
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A Bank mentesül a fentiek szerinti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési
művelettel összefüggésben keletkezett kárt a Kártyabirtokos vagy Számlatulajdonos csalárd módon
eljárva okozta, vagy a kárt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 40. §
(1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan
megszegésével okozta.

15. A Bankkártya felhasználásának korlátozása, letiltása

15.1. A Bankkártya felhasználásának korlátozása (a Bankkártya
zárolása)
A Bank jogosult a Bankkártya használatának részleges vagy teljes korlátozására a Bankkártya
jogosulatlan vagy csalárd használatának gyanúja vagy lehetősége esetén a későbbi visszaélések
megelőzésének érdekében.
A Bank jogosult a Bankkártya használatának részleges vagy teljes korlátozására, amennyiben a
Kártyabirtokos a Bankkártya PIN kódját háromszor egymás után hibásan adja meg.
A Bankkártya használatának korlátozásáról a Bank SMS-ben értesítést küld és telefonon is felveszi a
Számlatulajdonossal vagy Kártyabirtokossal a kapcsolatot. Amennyiben a jogosulatlan vagy csalárd
felhasználás kizárható, a Bank a korlátozást megszünteti, ellenkező esetben a Bankkártyát letiltja.
A Bank rendkívüli esetben a Bankkártya használatát korlátozó vagy kizáró rendszer-karbantartási,
rendszer-fejlesztési tevékenységet végezhet. Erről a tevékenységről a Bank honlapján
(www.nhbbank.hu), illetve – Netbank szolgáltatással rendelkező ügyfeleit – a Netbank felületén
előzetesen értesíti a Kártyabirtokost a korlátozás pontos időpontjának és időtartamának
megjelölésével.
A Bank a Bankkártya felhasználásának korlátozásából eredő károkért nem felelős.

15.2. A Bankkártya letiltása a Kártyabirtokos által
A Bankkártya letiltását a Kártyabirtokos vagy a Számlatulajdonos bármikor kezdeményezheti.
A Kártyabirtokos vagy a Számlatulajdonos haladéktalanul köteles a Bankkártya letiltását
kezdeményezni, ha
•

a Bankkártya kikerült a Kártyabirtokos birtokából,

•

a Bankkártya elveszett,

•

a Bankkártyát ellopták,

•

a Bankkártya jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát észleli,
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•

a Bankkártya használata során akár az Elfogadóhellyel, akár az ATM-mel, akár a POS
terminállal vagy bármi mással kapcsolatosan visszaélés gyanúja merül fel,

•

a Bankkártyán szereplő adatok és/vagy a PIN kód jogosulatlanul más személy
tudomására jutott,

•

a Bankszámla forgalmáról készült kivonaton vagy más módon azt észleli, hogy a Bank
olyan fizetési műveletet teljesített, amelyet a Számlatulajdonos vagy a Kártyabirtokos
nem hagyott jóvá.

E kötelezettségek elmulasztása kifejezetten szándékos, súlyosan gondatlan szerződésszegésnek
minősül. E kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért Bank nem felel.
A letiltást a Kártyabirtokos a Bank 0-24 órában működő Call Centerén keresztül (telefonszám: +3680266776), illetve személyesen a Bankfiókban kezdeményezheti. A letiltás visszavonható, kivéve, ha
nem lehet egyértelműen kizárni azt, hogy a Bankkártyán lévő adatok vagy a PIN kód nem jutottak
harmadik személy tudomására.
Bűncselekmény gyanúja esetén a Kártyabirtokos haladéktalanul köteles feljelentést tenni.

15.3. A Bankkártya letiltása a Bank által
A Bank jogosult a Bankkártya letiltására
•

ha a postai úton kiküldött Bankkártyát, vagy PIN kódot a Kártyabirtokos nem kapta kézhez,

•

ha a Bankkártya jogosulatlan vagy csalárd használatának gyanúja merül fel,

•

a Bank számára harmadik személy hitelt érdemlően bejelenti, hogy a Bankkártya kikerült a
Kártyabirtokos birtokából és/vagy a Bankkártya adatai harmadik személy számára ismertté
váltak,

•

a Bankkártya szerződés Bank általi felmondása esetén.

A Bank a Bankkártya letiltását megelőzően, de legkésőbb a letiltást követően haladéktalanul köteles
értesíteni a Kártyabirtokost telefonon, vagy ha ez nem lehetséges, Netbankon vagy postai levélben a
tiltás tényéről és annak okáról. A Bankot nem terheli tájékoztatási kötelezettség, ha az veszélyezteti a
Bank biztonságos működését, vagy ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését jogszabály kizárja.

15.4. A Bankkártya letiltásának következményei
A letiltást követően a Bank a Bankkártyával kezdeményezett fizetési műveleteket nem teljesíti. A
Bankkártya tiltására vonatkozó kérés esetén a dombornyomott Bankkártya a Kártyatársaságok
nemzetközi tiltólistájára kerül. A Bank letiltás iránti kérelem esetén haladéktalanul intézkedik a letiltás
iránt. A letiltás időpontja vonatkozásában a Bank nyilvántartása irányadó.
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16. Díjak, költségek, kamatok

16.1. Általános rendelkezések
A Bankkártyához kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért a Bank a Hirdetményben meghatározott
díjakat és költségeket számítja fel. A fizetési műveletekkel kapcsolatban kikötött díjak vagy költségek a
fizetési művelet teljesítésekor válnak esedékessé. A felszámított díjak és költségek összegével, azok
felmerülésekor a Bank jogosult a Számlatulajdonos Banknál vezetett bármely fizetési számláját
megterhelni.

16.2. A díjak, költségek, kamatok egyoldalú módosítása a Bank által
A Bank a Hirdetményben meghatározott díjak, költségek vagy más jogcímen a Bank felé fennálló vagy
keletkező fizetési kötelezettség mértékét a Bankkártya szerződés fennállása alatt jogosult egyoldalúan
megváltoztatni a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
A Bank az alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult a Hirdetményben meghatározott díjat, költséget
vagy más jogcímen a Bank felé fennálló vagy keletkező fizetési kötelezettség mértékét az Ügyfél
számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani.
•

A jogszabályi környezet megváltozása:
- a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó, vagy ahhoz
kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés;
-

•

a Bank tevékenységéhez kapcsolható közteher változása, a kötelező
tartalékolási szabályok változása.

A Nemzetközi Kártyatársaságok által végrehajtott módosítások (pl. kártyaszervezeti
díjstruktúra változása, kártyaszervezeti díjszabásra vonatkozó szabályok változása,
működési feltételekre vonatkozó változtatások).

A Bank az alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult a Hirdetményben meghatározott kamatot,
késedelmi kamatot az Ügyfél számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani.
• A pénzpiaci feltételek változása és ennek következtében a Bank forrásköltségeinek
változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem
kizárólagosan:
o a jegybanki alapkamat változása, o Magyarország
hitelbesorolásának változása, o a bankközi pénzpiaci
kamatlábak / hitelkamatok változása.
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A Bank a fenti okokra tekintettel olyan mértékben jogosult a díjakat, költségeket, kamatokat vagy más
jogcímen a Bank felé fennálló vagy keletkező fizetési kötelezettségek mértékét Ügyfél számára
kedvezőtlenül módosítani, amilyen mértékben a fenti okok a módosítást indokolják.
A díjak, költségek, kamatok vagy más jogcímen a Bank felé fennálló vagy keletkező fizetési
kötelezettségek mértéke az Ügyfél számára kedvezően bármikor módosítható a Bank által. A
módosításról a Bank Számlatulajdonost legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző banki
munkanapon a Bankfiókban kifüggesztett módosított dokumentumok útján értesíti, és a módosított
ÁSZF-et és/vagy Hirdetményt az internetes honlapján is közzéteszi. Nem minősül egyoldalú
szerződésmódosításnak új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan új díj- vagy költségtételek
bevezetése.
Az egyoldalú, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módosítást a Bank a módosítás javasolt
hatályba lépését megelőzően legalább 2 hónappal korábban kezdeményezi papíron vagy tartós
adathordozón.
A Bank a módosítást a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak tekinti, ha a módosítás hatályba
lépését megelőző napig nem tájékoztatta a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A
Számlatulajdonos a módosítást annak javasolt hatálybalépése előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja.
Elfogadás esetén a módosítás a Bank által javasolt időpontban lép hatályba. A módosítás elutasítása a
Bankkártya-szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül, amelyről a Bankkártya-szerződés
módosításának kezdeményezésekor tájékoztatni kell az ügyfelet.
Amennyiben a Számlatulajdonos a módosítást nem fogadja el, és ezt írásban közli a Bankkal a
módosítás hatályba lépését megelőző napig, a Bank a módosítás el nem fogadását a Számlatulajdonos
részéről azonnali hatályú felmondásnak tekinti. A felmondás esetén a Bank a felmondásért díjat,
költséget nem számít fel, azonban a Számlatulajdonos Bankkal szemben fennálló fizetési
kötelezettségei a felmondással egyidejűleg esedékessé válnak, amelyeknek köteles a felmondáskor
eleget tenni.

17. Árfolyam

17.1. A Bankkártyával kezdeményezett fizetési műveletek terhelése
során alkalmazott árfolyam
A Bankkártyával nem forint (HUF) devizanemben jóváhagyott fizetési műveleteket a Nemzetközi
Kártyatársaság a honlapján közzétett referencia-árfolyamon saját elszámolási devizanemére, euróra
(EUR) konvertálja, így a nem forintban (HUF) jóváhagyott fizetési műveletek euróra konvertálva (az
euróban jóváhagyott fizetési műveletek pedig konverzió nélkül, euróban) érkeznek be a Bankhoz
elszámolásra. A Bank a Nemzetközi Kártyatársaságtól elszámolásra beérkező összeget a terhelés
napján érvényes, a Bank honlapján és a Bankfiókokban közzétett aznapi utolsó deviza I. eladási
árfolyamon, mint referencia-árfolyamon átszámítja (konvertálja) a Bankszámla devizanemére. A
referencia-árfolyamként közzétett deviza I. eladási árfolyam minden esetben a Bank honlapján történő
közzététel időpontjától alkalmazandó.
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Amennyiben a jóváhagyott fizetési műveletet igazoló bizonylaton szereplő összeg devizaneme
megegyezik a Bankkártya fedezetéül szolgáló számla devizanemével, a bankszámlára terhelt összeg
megegyezik a bizonylaton szereplő összeggel.

17.2. A Díjak, költségek meghatározása során alkalmazott árfolyam
A Bankkártyával nem forint (HUF) devizanemben jóváhagyott, a Bankhoz a Nemzetközi
Kártyatársaságtól euró (EUR) devizanemben elszámolásra beérkező fizetési műveletek után a
Hirdetmény szerint járó díjak vagy költségek összegét a Bank a Hirdetményben megjelölt módon euró
(EUR) devizanemben számítja ki és az így meghatározott euró (EUR) devizanemű összeget a terhelés
napján érvényes, a Bank honlapján és a Bankfiókokban közzétett aznapi utolsó deviza I. eladási
árfolyamon, mint referencia-árfolyamon átszámítja (konvertálja) a Bankszámla devizanemére. A
referencia-árfolyamként közzétett deviza I. eladási árfolyam minden esetben a Bank honlapján történő
közzététel időpontjától alkalmazandó.
A Bankkártyával forint (HUF) devizanemben jóváhagyott fizetési műveletek után a Hirdetmény szerint
járó díjak vagy költségek összegét a Bank a Bankszámla devizanemében, konverzió nélkül terheli a
Bankszámlán.

17.3. A Bankkártyával kezdeményezett fizetési műveletekből eredő
vagy ahhoz kapcsolódó jóváírások során alkalmazott árfolyamok
Forint (HUF) devizanemben jóváhagyott fizetési művelethez kapcsolódó, a Nemzetközi Kártyatársaság
elszámoló rendszerén keresztül a Bankhoz beérkező jóváírás esetén a jóváírás is konverzió nélkül, forint
(HUF) devizanemben valósul meg.
A Bankkártyával nem forint (HUF) devizanemű fizetési műveletekből eredő, a Nemzetközi
Kártyatársaság elszámoló rendszerén keresztül a Bankhoz beérkező jóváírás esetén a jóváírandó
összeget a Nemzetközi Kártyatársaság a honlapján közzétett referencia-árfolyamon saját elszámolási
devizanemére, euróra (EUR) konvertálja, így a nem forint (HUF) devizanemű, jóváírandó összeg euróra
konvertálva (az euró devizanemű összegek pedig konverzió nélkül, euróban) érkeznek be a Bankhoz
elszámolásra. A Bank a Nemzetközi Kártyatársaságtól elszámolásra beérkező összeget a jóváírás napján
érvényes, a Bank honlapján és a Bankfiókokban közzétett aznapi utolsó deviza I. eladási árfolyamon,
mint referencia-árfolyamon átszámítja (konvertálja) a Bankszámla devizanemére és jóváírja azt a
Bankszámlán. A referencia-árfolyamként közzétett deviza I. eladási árfolyam minden esetben a Bank
honlapján történő közzététel időpontjától alkalmazandó.
A Hirdetmény szerint euró (EUR) devizanemben felszámított, a Nemzetközi Kártyatársaság elszámoló
rendszerén keresztül a Bankhoz a Nemzetközi Kártyatársaságtól euró (EUR) devizanemben
elszámolásra beérkező, jóváírandó tételeket a Bank a jóváírás napján érvényes, a Bank honlapján és a
Bankfiókokban közzétett aznapi utolsó deviza I. eladási árfolyamon, mint referencia-árfolyamon
átszámítja (konvertálja) a Bankszámla devizanemére és jóváírja a Bankszámlán. A
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referenciaárfolyamként közzétett deviza I. eladási árfolyam minden esetben a Bank honlapján történő
közzététel időpontjától alkalmazandó.

17.4. Árfolyamkockázat
A fizetési műveletek autorizációjakor (engedélyezésekor) alkalmazott nemzetközi kártyatársasági
árfolyam és a fizetési művelet elszámolásakor alkalmazott banki árfolyam eltérő lehet, emiatt az
autorizáció (engedélyezés) során foglalt összeg eltérhet a fizetési művelet tényleges elszámolásakor
terhelt / jóváírt összegtől. Az ebből eredő árfolyamkockázatért a Bank nem vállal felelősséget.

18. Bankkártya és/vagy PIN kód pótlása
A Bankkártya letiltása esetén az elveszett vagy ellopott Bankkártya pótlására a Bank – a Kártyabirtokos
erre célra rendszeresített nyomtatványon tett írásbeli, vagy a Call Centeren rögzített kérelmére – az
eredeti Bankkártya érvényességi idejéig érvényes új Bankkártyát és hozzá tartozó PIN kódot bocsát a
Kártyabirtokos rendelkezésére. Amennyiben a letiltott Bankkártya lejáratáig 2 hónap, illetve ennél
kevesebb idő van hátra, akkor a Bank a kártyapótlás helyett új lejárati dátummal bocsát ki új
Bankkártyát.
Sérült, megrongálódott, hibás Bankkártya esetén a Kártyabirtokos új Bankkártyát igényelhet
személyesen a Bankfiókban, vagy írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány
kitöltésével. A Bank az eredeti Bankkártya érvényességi idejéig érvényes új Bankkártyát és hozzá
tartozó PIN kódot bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére. A Kártyabirtokos köteles a sérült,
megrongálódott, hibás Bankkártyát a Bank részére postai úton (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.) vagy
a Bankfiókban személyesen visszaszolgáltatni.
Új PIN kód kibocsátására irányuló igényét a Kártyabirtokos a Call Centeren keresztül, vagy írásban, az
erre a célra kialakított nyomtatvány hiánytalan kitöltésével jelezheti. A nyomtatványt tértivevényes
küldeményként kell postázni a Bank székhelyére (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.), vagy személyesen
kell átadni a Bankfiókban. A PIN kód pótlására vonatkozó igény Bank általi átvételét követően a
Bankkártyához kapcsolódó korábbi PIN kód már nem használható.
A Bank a Bankkártya és/vagy a PIN kód pótlásáért a Hirdetményben meghatározott díjat számít fel.

19. Panasz
A bankkártya szolgáltatással kapcsolatos panaszát az Ügyfél bejelentheti szóban (személyesen,
telefonon), vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus
levélben, a Netbank rendszeren keresztül küldött elektronikus üzenetben, és telefax útján). A panasz
benyújtására, valamint a panaszkezelésre vonatkozó részletes szabályok, a Bank Panaszkezelési
Szabályzata, és a panaszbejelentő nyomtatvány mintája elérhető a Bank honlapján (www.nhbbank.hu).
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A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő
eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

a. Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita
esetén, levelezési címe: H-1525 Budapest, BKKP Pf.: 172., telefon: 06-80-203-776, e-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu);

b. Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (az MNB törvény szerinti
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf.:
777., telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu);

c. bíróság (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá
a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén).
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő
eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.

20. A Bankkártya szerződés megszűnése
A Bankkártya-szerződés megszűnik
•

a felmondási idő utolsó napján, amennyiben bármely szerződő fél azt rendes
felmondással megszünteti,

•

a felmondás másik szerződő fél általi átvételének napján, amennyiben bármely
szerződő fél rendkívüli felmondással megszünteti,

•

az elhunyt Kártyabirtokos vonatkozásában a Kártyabirtokos halálával,

•

minden Kártyabirtokos vonatkozásában a Számlatulajdonos halálával vagy jogutód
nélküli megszűnésével,

•

a pénzforgalmi keretszerződés megszűnése előtt 30 nappal, ha a Bankszámla
vezetésére vonatkozó pénzforgalmi keretszerződés bármely okból megszűnik,

•

az érintett Kártyabirtokos vonatkozásában a Bankkártya lejáratának napjával,
amennyiben a Bankkártya a Kártyabirtokos kezdeményezésére letiltásra került és
a letiltott Bankkártya érvényességi idején belül a Kártyabirtokos nem kéri új
Bankkártya kibocsátását,

•

minden Kártyabirtokos vonatkozásában a Főkártya lejáratának napjával,
amennyiben a Főkártya a Főkártyabirtokos kezdeményezésére letiltásra került és
a letiltott Főkártya érvényességi idején belül a Főkártyabirtokos nem kéri új
Főkártya kibocsátását,

•

a rendelkezés
Bankkártya

Bank

általi
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átvételének

napján,

az

eltűnt

Kártyabirtokosának vonatkozásában, ha a Számlatulajdonos a Bankkártya postai
úton történő eltűnésével kapcsolatos bejelentéssel egyidejűleg írásban úgy
rendelkezik, hogy nem kéri a Bankkártya pótlását,
•

a Bankkártya előlapján megjelölt lejárati idő utolsó napjának 24:00 órájakor,
amennyiben a lejáró érvényességű Főkártya (vagy amennyiben a bankszámlához
kapcsolódóan csak egy Bankkártya került kibocsátásra, az új Bankkártya)
legyártásának mellőzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Számlatulajdonos a
Bankhoz.

A Bankkártya szerződés megszűnése esetén a megfizetett éves kártyadíj időarányos része
visszatérítésre kerül.

20.1. A Számlatulajdonos vagy a Kártyabirtokos felmondási joga
A Számlatulajdonos a Bankkártya szerződést bármikor, indokolás nélkül, írásban, 1 hónapos felmondási
idővel felmondhatja.
A Kártyabirtokos(ok) köteles(ek) a felmondással egyidejűleg a birtokában lévő Bankkártyá(ka)t a
Banknak átadni, ameddig a Bankkártyák átadása nem történt meg, a szerződés felmondása nem
hatályos.
A felmondást a Bank kizárólag írásban fogadja el a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokosok nevének,
egyéb személyes adatainak (neve, anyja neve, születési idő és hely, lakcíme) és kártyaszámának /
bankszámlaszámának megjelölésével. A felmondást tértivevényes postai küldeményben a Bank
székhelyére (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.) kell megküldeni, vagy személyesen kell átadni a
Bankfiókban.

20.2. A Bank felmondási joga
A Bank a Bankkártya szerződést 2 hónapos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.
A Banknak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), amennyiben
•

a Kártyabirtokos nem tesz eleget a Szerződésben vállalat kötelezettségeinek, vagy

•

a Bankkártya jogosulatlan, csalárd használatára utaló gyanú merül fel,

•

amennyiben a Kártyabirtokos a Bankkártya szerződéssel kapcsolatban valótlan adatot
szolgáltat a Banknak,

•

bankkártyával kapcsolatban elkövetett, vagy megkísérelt bármilyen visszaélés, különös
tekintettel a Bankkártya adatainak megváltoztatása, más személynek történő átadása,
lejáraton túli használata,

•

Bankkártya használatával kapcsolatos jogszabályok megsértése,

•

szerződésellenes kártya használat (pl. átruházás),

27

•

amennyiben a Számlatulajdonos a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeit azok
esedékességekor nem teljesíti, illetőleg a Bankszámlán nem áll rendelkezésre megfelelő
egyenleg,

A felmondásról a Bank a Kártyabirtokost tértivevényes levélben értesíti az általa utoljára megadott
címen. A felmondással egyidejűleg a Bank jogosult a Bankkártyát letiltani és a letiltásra tekintettel a
Hirdetményben meghatározott díjjal a Kártyabirtokos Bankszámláját megterhelni.

20.3. Eljárás a Bankkártya szerződés megszűnése esetén
A Bankkártya szerződés megszűnése esetén a Bank a Bankkártya érvényességét megszünteti, a
Bankkártya a megszűnést követően nem használható fel.
A Kártyabirtokos a Bankkártya szerződés megszűnését követően köteles az érvénytelenített
Bankkártyát a Bank részére visszajuttatni. A Bankkártya átadható a Bankfiókban vagy megküldhető
postai úton a Bank székhelyére (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.). Az érvénytelenítés történhet a
mágnescsík átlyukasztásával vagy a Bankkártya kettévágásával.
Amennyiben a Bankkártyát a Kártyabirtokos nem juttatja vissza a Banknak, a Bank jogosult a
Bankkártyát letiltani és a letiltásra tekintettel a Hirdetményben meghatározott díjjal a Kártyabirtokos
Bankszámláját megterhelni.

21. Előzetes és utólagos tájékoztatás

21.1. Előzetes tájékoztatás
A Bank – a Számlatulajdonos kérésére, amennyiben az adatok rendelkezésére állnak – a Kártyabirtokos
fizetési megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatja a Számlatulajdonost a
szolgáltatás teljesítésének időtartamáról és (tételesen) a Bank részére fizetendő valamennyi díjról,
költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről.
A Bankkártya-szerződés fennállása alatt a Bank a szerződési feltételeket (így jelen ÁSZF-et, a
Hirdetményt, valamint a Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzatát) és a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 10. §-a szerinti adatokat elérhetővé teszi a Bank honlapján
(www.nhbbank.hu), illetve az Ügyfél kérésére papíron vagy tartós adathordozón rendelkezésre
bocsátja azokat.

21.2. Utólagos tájékoztatás
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A Bank a Bankkártyával kezdeményezett fizetési műveletek teljesítéséről a pénzforgalmi
keretszerződésben körülírt módon és rendszerességgel számlakivonattal tájékoztatja a
Számlatulajdonost. A Bank a számlakivonatot a Számlatulajdonos által választott, a pénzforgalmi
keretszerződésben meghatározott módon adja át a Számlatulajdonosnak, illetve bocsátja a
Számlatulajdonos rendelkezésére.

21.3. A tájékoztatás egyéb feltételei
Jelen ÁSZF, a Hirdetmény és a Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzata a Bank honlapján
(www.nhbbank.hu) és – azok nyitvatartási idejében – a Bank Bankfiókjaiban elérhető, az Ügyfél
kérésére pedig azokat a Bank papíron vagy tartós adathordozón bármikor az Ügyfél rendelkezésére
bocsátja.
A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolattartás nyelve a magyar. A Bank és az Ügyfél közötti szerződések
magyar nyelven készülnek, ha pedig az Ügyfél kérésére a szerződés más nyelven is tartalmazza a
megállapodás szövegét, kétség vagy ellentmondás esetén a magyar változat az irányadó.

22. Szerződésmódosítás
22.1. A Bank fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek és egyéb szerződési
feltételeknek az egyoldalú módosítására. A Számlatulajdonos számára kedvezőtlen egyoldalú
szerződésmódosításra az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének külön vagy együttes
bekövetkezése esetén kerülhet sor:
-

-

a szolgáltatás dologi költségeinek változása,
adó- és/vagy járulékfizetési kötelezettségek Bank számára kedvezőtlen változása - a
fogyasztói árindex emelkedése
a Bankra vonatkozó jogi szabályozás többletköltséget vagy többletmunkát okozó
változása
a Bank által igénybe vett valamely rendszer vagy szolgáltatás Bank által fizetendő
költségének, díjának, jutalékának változása
postai és távközlési szolgáltatások árának növekedése, a postai és távközlési
szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás,
bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti
vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés, vagy ezen szabályok értelmezésének és
alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként
Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba
implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása,
a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és
kockázatvállalási szabályzataiban történő változás,
az ügyfelek számára nyújtott új szolgáltatás bevezetése, meglévő szolgáltatás
megszüntetése, felfüggesztése,
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-

harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott szolgáltatás esetében a
szolgáltatás feltételeinek harmadik személy által történő megváltoztatása,
továbbá a Bank mindenkori hatályos Általános Üzleti Feltételek Szabályzatában,
valamint a Számlatulajdonossal kötött szerződés(ek)ben rögzített feltételek változása
- a Nemzetközi Kártyatársaságok által végrehajtott módosítások esetén.

22.2. Az egyoldalú, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módosítást a Bank a módosítás javasolt
hatályba lépését megelőzően legalább 2 hónappal korábban kezdeményezi papíron vagy tartós
adathordozón.
22.3. A Bank a módosítást a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak tekinti, ha a módosítás hatályba
lépését megelőző napig nem tájékoztatta a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A
Számlatulajdonos a módosítást annak javasolt hatálybalépése előtt is elfogadhatja vagy
elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a Bank által javasolt időpontban lép hatályba. A
módosítás elutasítása a Bankkártya-szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül,
amelyről a Bankkártya-szerződés módosításának kezdeményezésekor tájékoztatni kell az
ügyfelet.
22.4. Amennyiben a Számlatulajdonos a módosítást nem fogadja el, és ezt írásban közli a Bankkal a
módosítás hatályba lépését megelőző napig, a Bank a módosítás el nem fogadását a
Számlatulajdonos részéről azonnali hatályú felmondásnak tekinti. A felmondás esetén a Bank a
felmondásért díjat, költséget nem számít fel, azonban a Számlatulajdonos Bankkal szemben
fennálló fizetési kötelezettségei a felmondással egyidejűleg esedékessé válnak, amelyeknek
köteles a felmondáskor eleget tenni.
22.5. A Bank jogosult a Bankkártya-szerződés feltételeinek a Számlatulajdonos számára nem
kedvezőtlen módosítását bármikor kezdeményezni, amelyet a Számlatulajdonos a
Bankkártyaszerződés aláírásával kifejezetten elfogad. A módosításról a Bank Számlatulajdonost
legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző banki munkanapon a Bankfiókban
kifüggesztett módosított dokumentumok útján értesíti, és a módosított ÁSZF-et és/vagy
Hirdetményt az internetes honlapján is közzéteszi.

23. Kiszervezett tevékenységek
A Bank az alábbi – a pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódó –
tevékenységét kiszervezte az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt-hez (székhely: 1146 Budapest,
Thököly út 57/A., cégjegyzékszám: 01-10-045245):
- bankkártyák kibocsátásában, valamint elfogadásában való technikai, informatikai közreműködés,
- ATM felügyeleti és bankkártya elfogadási szolgáltatás nyújtása,
- kereskedők nyilvántartása, kereskedői tranzakciók elszámolása, POS terminálok nyilvántartása,
kulcskezelése és terminálok távfelügyelete.
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A Bank az alábbi – a pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódó –
tevékenységét kiszervezte a Multicom Contact Szolgáltató és Tanácsadó Kft-hez (székhely: 1121
Budapest, Zsigmondy Vilmos u. 8/b., cégjegyzékszám: 01-09-686596):
- bankkártya telefonos ügyfélszolgálat.
A Bank az alábbi – a pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódó –
tevékenységét kiszervezte az IDEMIA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045
Törökbálint, Tópark utca 9., cégjegyzékszám: 13-09-102194)
- bankkártya gyártása, megszemélyesítése, borítékolása, postázása.

24. Egyéb rendelkezések
Számlatulajdonos és Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően a fizetéssel kapcsolatos csalások, valamint a Bankkártyával történő
visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából adatot köteles szolgáltatni a 2011. évi CXXII.
törvény szerint a Központi Hitelinformációs rendszernek, illetve más szerveknek, hatóságoknak. Az
ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzata, a Polgári
Törvénykönyv és a pénzforgalomról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen ÁSZF hatályba lépésével a korábbi ÁSZF hatályát veszti.
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