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1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, elérhetősége
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 nyújtott bankkártya elfogadói szolgáltatásra vonatkozó
feltételeket tartalmazza.
A Bank és a Bankkal Bankkártya Elfogadói Szerződést kötő ügyfél (továbbiakban: Elfogadó) közötti,
jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyra jelen ÁSZF-en kívül vonatkozik a Bank és az Elfogadó között
létrejött Bankkártya Elfogadói Szerződés, valamint az ezekben nem szabályozott kérdések
tekintetében a Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzata. Amennyiben a Bankkártya Elfogadói
Szerződés azonos témakörben jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérően rendelkezik, a Bankkártya
Elfogadói Szerződés rendelkezései irányadóak.
A Bankkártya Elfogadói Szerződés aláírásával az Elfogadó jelen ÁSZF-et is elfogadja; jelen ÁSZF a
Bankkártya Elfogadói Szerződés Elfogadó általi aláírásával a Bank és az Elfogadó közötti szerződés
részévé válik.
Bank jelen ÁSZF-et a honlapján (www.nhbbank.hu), illetve nyitvatartási időben a bankfiókjaiban teszi
elérhetővé. A bankfiókok elérhetősége a Bank honlapján megtalálható.

2. Az ÁSZF-ben használt fogalmak
Authorizáció (engedélyezés): Bankkártyával végrehajtott engedélyköteles tranzakció banki
engedélyeztetése a vonatkozó jogszabályok és a Bankkártya Elfogadói Kézikönyv rendelkezései szerint
(folyamata: engedélykérés Bankhoz történő beérkezése, továbbítása a bankkártyát kibocsátó bank
felé, válaszüzenet eljuttatása az Elfogadóhoz). Az engedélykérés elektronikus úton vagy amennyiben
van authorizációs limit, telefonon történik.
Authorizációs limit: az az összeghatár, amely felett az Elfogadó köteles a tranzakcióra engedélyt kérni
a Banktól.
Bankfiók: A Bank minden, cégjegyzékben feltüntetett telephelye.
Bankkártya: A Bankkártya Elfogadási Kézikönyvben megjelölt, a jelen ÁSZF szerinti jogviszony során
fizetésre elfogadható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.
Bankkártya Elfogadói Eszköz: A Bankkártya Elfogadási Kézikönyvben megjelölt eszköz vagy
informatikai megoldás.
Bankkártya Elfogadói Kézikönyv: az elfogadható bankkártyák körét és a Bankkártya elfogadással
kapcsolatos technikai, arculati és egyéb előírásokat tartalmazó dokumentum, amelyet az Elfogadó a
Bankkártya elfogadás során betartani köteles.
Bankkártya Elfogadói Szerződés: a Bank és az Elfogadó között, a Bankkártya elfogadói szolgáltatás
igénybevételéről és a Bankkártya elfogadói szolgáltatás igénybevételével megvalósítandó fizetési
műveletek elszámolásáról szóló, írásban létrejött szerződés.
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Bankszámla: Fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Bank által az Elfogadó részére a pénzforgalmi
jogszabályok szerint megnyitott fizetési számla.
Bizonylat: A Bankkártya elfogadás esetén a POS terminál által készített kétpéldányos nyomtatvány,
mely a POS terminál által a Bankhoz elküldött elektronikus adatokat tartalmazza.
Call Center: A Bank telefonon, a 06-1-611-7642 (külföldről: +36-1-611-7642) és a 06-80-266-776
telefonszámon mindennap, a nap minden órájában elérhető ügyfélszolgálati központja.
CVV/CVC (Card Verification Value/Card Verification Code) kód: A Bankkártya hátoldalán, az aláíró
sávon megjelenített háromjegyű szám.
Elfogadó: Olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, amellyel a Bank Bankkártya
Elfogadói Szerződést kötött.
Elfogadóhely: Mindazon hely, ahol az Elfogadó áruk és/vagy szolgáltatások ellenértékének
kiegyenlítésére a Bankkártyát fizetési eszközként elfogadja.
Felek: a Bank és az Elfogadó együttesen.
Kártyabirtokos: Az a természetes személy, akinek neve a Bankkártyán feltüntetésre került.
Kártyaszám: A Bankkártya előlapján látható 13-19 karakterből álló számsor.
Logó: A Bankkártya elfogadói helyeket jelölő, illetve Bankkártya elfogadásokat szimbolizáló embléma,
mely a Kártyabirtokosok számára jelzi, hogy a Bankkártyán feltüntetett emblémával rendelkező
Elfogadóhelyeken a Bankkártyát fizetésre elfogadják.
Nemzetközi Kártyatársaság: Olyan nemzetközi szervezet (VISA, Mastercard), amellyel a Bank tagsági
jogviszonyt létesített és e tagsági viszony alapján Bankkártyákat fogad el.
Pénzforgalmi keretszerződés: A Bank Általános Üzleti Feltételeinek szabályzatában ekként megjelölt
dokumentumok összessége.
PIN kód: Olyan személyazonosító számsor, amelyet a Bankkártyát kibocsátó kizárólag a Kártyabirtokos
számára tesz megismerhetővé és amelynek használatával a Kártyabirtokos POS terminálokon tud a
Bankkártyával fizetési és más (pl. egyenleglekérdezés) műveleteket végezni.
Reklamáció, reklamációs kérelem: Az Elfogadó Bankkártya elfogadói jogviszonnyal kapcsolatos
panasza.
Tranzakció: A Kártyabirtokos által a Bankkártyával vagy a Bankkártya adataival kezdeményezett és
jóváhagyott fizetési megbízás (vásárlás, készpénzfelvétel).

3. A Bankkártya Elfogadói szolgáltatás igénybevételére jogosultak
Bankkártya Elfogadói Szerződést a Bank olyan gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval vagy egyéni
céggel köt, akik részére a Bank forint devizanemben pénzforgalmi bankszámlát vezet, vagy akik a
Bankkal a Bankkártya Elfogadói Szerződés aláírásával egyidejűleg forint devizanemű pénzforgalmi
bankszámla vezetésére pénzforgalmi keretszerződést kötnek. A pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó
feltételeket a Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzata, az Elfogadóval kötött pénzforgalmi
számlaszerződés és az egyéb vonatkozó hirdetmények, szerződések tartalmazzák.
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Elfogadónak a Bankkártya Elfogadó Eszköz számára áramellátást szükséges biztosítania. A terminál
mobil (hordozható), feltöltést követően áramellátás nélkül is üzemel. A tranzakciók lebonyolításához a
területen megfelelő vételi lefedettség szükséges.

4. Szerződéssel létrejövő jogviszony tartalma, a Felek jogai és
kötelezettségei
a. A Bank jogai és kötelezettségei
A Bankkártya Elfogadói Eszközt a Bank bocsátja az Elfogadó rendelkezésére. A Bankkártya Elfogadói
Eszköz rendelkezésre bocsátásának részletes szabályait a Bankkártya Elfogadói Szerződés tartalmazza.
A Bank a bankkártya elfogadási szolgáltatás Elfogadó általi bevezetését megelőzően az Elfogadó
részére oktatást tart a bankkártyákról, a bankkártya elfogadásról és a bankkártya elfogadáshoz
szükséges eszköz(ök) működéséről. Az oktatási anyag megismeréséről és tudomásul vételéről az
Elfogadó nyilatkozik a bevezetést megelőzően.
A Bank az Elfogadó rendelkezésére bocsátja a Bankkártya Elfogadási Kézikönyvét, amely mindazokat a
szabályokat tartalmazza, amelyeket – a Bankkártya Elfogadói Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezésein
túl – a bankkártya elfogadás során alkalmazni kell. Bank jogosult a Bankkártya Elfogadási Kézikönyv
módosítására. Módosítás esetén a Bank a módosított Bankkártya Elfogadási Kézikönyvet a Bankkártya
Elfogadói Szerződésben megjelölt elektronikus levélcímre juttatja el az Elfogadónak, aki azt legkésőbb
az elektronikus levél kézbesítését követő 2. naptól köteles alkalmazni.
A Bank az Elfogadó rendelkezésére bocsátja logókat, amelyeket az Elfogadó jogosult és köteles az
Elfogadóhelyen elhelyezni.
A Bank
-

fogadja a Bankkártya Elfogadói Eszközről hozzá beérkező, a Bankkártya Elfogadói
Kézikönyvben megjelölt Bankkártyákkal eszközölt engedélykéréseket,
begyűjti és feldolgozza a Bankkártya Elfogadói Eszközön a Bankkártya Elfogadói Kézikönyvben
megjelölt Bankkártyákkal kezdeményezett Tranzakciókat,
az Elfogadó és a Nemzetközi Kártyatársaságok felé elszámolja a Tranzakciókat,
az Elfogadó részéről eszközölt panaszokat a Nemzetközi Kártyatársaság által előírt módon
kivizsgálja és arról írásban tájékoztatást küld Elfogadó részére.

A Bank a Bankkártya elfogadás során felmerülő problémák megoldására 24 órás telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül segítséget nyújt az Elfogadónak.
A Bank jogosult a Bankkártya elfogadás szerződésszerű és Bankkártya Elfogadói Kézikönyvben
foglaltaknak megfelelő gyakorlását ellenőrizni. Bank jogosult továbbá annak vizsgálatára, hogy az
Elfogadó vagy az Elfogadóhely számítástechnikai eszközei, adat-nyilvántartási és –tárolási rendszere,
adatkezelése a Bank és az Elfogadó közötti szerződéseknek, a Nemzetközi Kártyatársaságok
előírásainak, a vonatkozó jogszabályoknak, Elfogadó vagy Elfogadóhely működése a vonatkozó
jogszabályoknak megfelel-e.
Bank jogosult a Bankkártya Elfogadói Eszköz szoftverének cseréjére, frissítésére, karbantartására,
hibajavítására, ha szükséges, az Elfogadóhelyen is. A frissítés lebonyolítása során, - mely történhet
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üzemidőn kívül távolról, távolról telefonos asszisztencia mellett vagy személyesen - az Elfogadó, illetve
a Bankkártya Elfogadói Eszközt kezelő személy köteles együttműködni a Bank vagy megbízottja által
kezdeményezett művelet végrehajtásakor. Amennyiben az alkalmazások frissítését az Elfogadó
megtagadja, úgy Bank jogosult a Bankkártya elfogadási szolgáltatás felfüggesztésére.
Bank jogosult az Elfogadóra vagy az Elfogadóhelyre authorizációs limitet meghatározni.
A Banknak jogában áll a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályainak megfelelően az Elfogadó adatait a
Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott tiltólistán elhelyezni, amennyiben a Bankkártya
Elfogadói Eszköz kezelésére feljogosított személyeknek és ezáltal az Elfogadónak felróható
duplikálásból, csalárd Tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkezelésből eredően az
ügyletben résztvevő bármelyik félnek kára keletkezett.

b. Az Elfogadó jogai és kötelezettségei
Az Elfogadó köteles a Bankkártya Elfogadói Szerződésben meghatározott Bankkártyákat áru és/vagy
szolgáltatás ellenértékének megfizetése során fizetési eszközként elfogadni.
A Bankkártya Elfogadói Eszköz telepítésében érintett elfogadóhelyeit haladéktalanul értesíti a
Bankkártya Elfogadói Szerződés létrejöttéről, és teljes körűen tájékoztatja az abban foglaltakról.
Az Elfogadó a Bankkártya Elfogadói Szerződésben meghatározott Elfogadóhelyein (kereskedelmi
egység) folytatott, a szerződéskötéskor a Bankkal ismertetett tevékenységi körének vagy köreinek
megváltoztatását megelőzően 30 nappal köteles tájékoztatni a Bankot a tevékenységi körének vagy
köreinek módosításáról, vagy a Bankkártya Elfogadói Eszköz új Elfogadóhelyre történő áthelyezéséről.
Elfogadó köteles a Bankkártya Elfogadói Eszközt a Kártyabirtokos számára jól látható helyen elhelyezni,
tartani. A Bankkártyával végzett fizetési művelet közben a Bankkártya nem kerülhet ki a Kártyabirtokos
látóköréből.
Az Elfogadó köteles a Kártyabirtokos által pénzügyileg teljesített megállapodás szerint eljárni.
A Bankkártyával kapcsolatos forgalom elszámolását Elfogadó a Bankon keresztül bonyolítja le. A
Bankkártya Elfogadói Kézikönyvben elfogadásra meg nem jelölt, illetve abban nem szereplő
Bankkártyák elfogadása esetén a tranzakció összegét a Bank nem téríti meg.
Az Elfogadó felelősséget vállal azért, hogy minden Elfogadóhelyen maradéktalan eleget tesznek
minden, jelen ÁSZF-ben vagy a felek között létrejött bármely egyéb szerződésben meghatározott
kötelezettségnek, előírásnak.
Az Elfogadó a Bankkártyával történő fizetéssel szemben semmilyen más fizetési módot nem részesíthet
előnyben. A Bankkártyás fizetés során a Bankkártya használatért díjat, költséget vagy egyéb
ellenértéket nem számíthat fel.
Az elfogadó a Bankkártyával történő fizetéssel szemben semmilyen más fizetési módot nem részesíthet
előnyben. A Bankkártyás fizetés során a Bankkártya használatáért díjat, költséget vagy egyéb
ellenértéket nem számíthat fel.
Az Elfogadó Bankkártya elfogadására minimum értékhatárt – mely értékhatár alatt a Bankkártya
fizetésre nem használható az adott Elfogadóhelyen – nem határozhat meg.
Vállalja, hogy kizárólag a Bankkártya Elfogadói Szerződésben meghatározott tranzakció típusokat
hajtja végre. Elfogadó a Mastercard Részletfizetés tranzakciót köteles elfogadni.
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Amennyiben az Elfogadó vállalja az áru szállítását, úgy köteles az áru feladását igazoló, valamint az áru
a Kártyabirtokos (vagy annak meghatalmazottja) által történt átvételét igazoló dokumentummal
bizonyítani az áru átadását/átvételét, melynek hiányában egy esetleges reklamáció esetén a Banknak
jogában áll a reklamált összeggel az Elfogadó bankszámláját megterhelni.
Az Elfogadó Elfogadóhelyein a Bank által rendelkezésére bocsátott marketing eszközökkel, matricákkal,
emblémákkal jól látható helyen köteles felhívni a figyelmet a Bankkártya elfogadás lehetőségére.
Az Elfogadó a Bankkártya Elfogadói Eszköz által bevont kártyákat a Bank részére köteles jegyzőkönyv
kíséretében 5 munkanapon belül eljuttatni.
Amennyiben a bankkártya tranzakció során a Bankkártya Elfogadói Eszköz „elutasítva” válasz üzenetet
ad – nem technikai problémával összefüggve –, nem kísérelheti meg ismét a Bankkártya elfogadását.
Az ismételt próbálkozás szerződésszegésnek minősül. Az egyazon Kártyabirtokos által egyazon
kártyával egyidejűleg lebonyolított Tranzakciókat az Elfogadóhely köteles egy összegben
engedélyeztetni abban az esetben is, ha az ügyletről több számlát állított ki.
Authorizáció esetén sem mentesül az Elfogadó a Szerződésben rögzített kártyaelfogadási szabályok
betartásának kötelezettsége alól. A kibocsátó bank által elutasított tranzakciók esetében a Bank nem
vállal felelősséget.
Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankkártya használattal összefüggő reklamáció kivizsgálása
érdekében a Bankkal együttműködve minden – a reklamált tranzakcióra vonatkozó – információt
megad, és dokumentációt, különösen Bizonylatot átad, valamint folyamatosan együttműködik a
Bankkal. Gondoskodik arról, hogy a vásárlás feltételeit, a reklamálási lehetőségeket, áru visszavét
jogcímeit és lehetőségét, árucsere módját egyértelműen a fogyasztó/vásárló tudomására hozza. Abban
az esetben, ha az Elfogadóhely nem tudja bizonyítani, hogy tájékoztatta vásárlóját/fogyasztóját a fent
leírtakról, akkor reklamáció esetén a pénzügyi felelősség az Elfogadót terheli.
Amennyiben a reklamáció kivizsgálása során egyértelműen bebizonyosodik, hogy az Elfogadás során
az Elfogadónak felróható hiba miatt keletkezett a Banknak vesztesége, illetve a Bank által
egyértelműen bizonyítható, hogy csalárd/gyanús/tiltott tranzakció/adatszerzés elvégzése történt, úgy
az ebből adódó kárt az Elfogadó viseli. Tiltott adatszerzésnek minősül, amennyiben több bankkártya
forgalmi adatait egy időszakra vonatkozóan összevetve egyértelműen beazonosítható, hogy közös
pontként az adott Elfogadóhelyen hajtottak végre tranzakciót.
Elfogadó köteles a Bank által a Bankkártya Elfogadási Kézikönyvbe foglalt, Nemzetközi Kártyatársasági
szabályok betartására, s e körben kiemelten a tranzakciós adatok biztonságos kezelésére. A
Kártyabirtokos neve, Kártyaszám, és minden a kártyán feltüntetett egyéb adat kizárólag a
Kártyabirtokos által engedélyezett bankkártya tranzakció elvégzésére és elvégzéséig használható fel.
Az adatokat (akár részben) tartalmazó iratot, Bizonylatot nem hozhatja nyilvánosságra semmilyen
formában.
Elfogadó tudomásul veszi, hogy az engedélyezett Tranzakciók után a Bank által felszámított jutalék
vagy más díj áru visszavét vagy más, az Elfogadó és a Kártyabirtokos között bonyolított elszámolás
esetén nem jár vissza. Elfogadó minden ilyen esetben köteles minden bizonylatot legalább 5 évig
megőrizni annak érdekében, hogy a Kártyabirtokos által indított reklamációs eljárásban az áru
visszavét vagy más elszámolás igazolható legyen. E kötelezettség megszegéséből eredő károkért
Elfogadó felel.
Az Elfogadó a Bankkártya Elfogadói Eszközön semmilyen műszaki beavatkozást nem jogosult végezni,
ahhoz idegen hardware és software eszközöket a Bank engedélye nélkül nem csatlakoztathat. Az
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Elfogadó köteles a Bankkártya Elfogadói Eszközt mindenkor úgy helyezni el, hogy ahhoz illetéktelen
harmadik személy semmikor ne férhessen hozzá.
A Bankkártya Elfogadói Eszköznek az Elfogadó részére történő átadását követően a Bankkártya
Elfogadói Eszközben okozott bármilyen kárért (rongálás, megbontás, megsemmisülés, elvesztés,
eltulajdonítás) az Elfogadó teljes anyagi felelősséggel tartozik, és ebből fakadó követelését a Bank
jogosult a Bankkártya Elfogadói Szerződésben meghatározott fizetési számla egyenlege terhére
beszámítani.
Az Elfogadó köteles a Bank részére megtéríteni a POS terminál telepítéséhez/leszereléséhez szükséges
kiszállás költségét, amennyiben a Felek által előre egyeztetett időpontban a tervezett
telepítés/leszerelés azért hiúsul meg, mert az Elfogadó nem gondoskodott a telepítéshez szükséges
körülmények (helyiség, áram) biztosításáról, vagy az előre egyeztetett időpontban nem volt jelen a
telepítés/leszerelés helyszínén.
Az Elfogadó szavatolja a számítógépen tárolt adatok biztonságát. Az adatok védelmére tűzfalat
alkalmaz és gondoskodik az adatok és eszközök vírusok elleni védelméről.
Elfogadó minden papíron, illetve elektronikus adathordozón tárolt adatot megfelelő védelemmel
ellátott helyiségben (pl. széfben), illetéktelen hozzáférés ellen fizikai és logikai védelmet nyújtó módon
tárol. A PIN-kódot, a CVV/CVC kódot, illetve a chipen, mágnes sávon szereplő adatokat Elfogadó
semmilyen módon nem tárolhatja. A biztonsági védelemmel ellátott helyiségbe csak az erre
hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek léphetnek be. Elfogadó a megfelelő védelmet
meghatározott időszakonként felülvizsgálni köteles.
Amennyiben az Elfogadó jogosulatlan hozzáférést tapasztal, köteles a Bankot és az illetékes
hatóságokat értesíteni és egyben a hasonló esetek megelőzése érdekében intézkedési tervet készíteni.
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy bármikor vizsgálatot rendeljen el annak megállapítására, hogy
az Elfogadóhely számítástechnikai eszközei, adat nyilvántartási rendszere, iroda-és üzlethelyisége
megfelel-e a Bank vagy a Nemzetközi Kártyatársaság által támasztott követelményeknek.
Amennyiben az Elfogadó nem a jelen dokumentumban szabályozott módon tárolja az adatokat, az
ebből eredő esetleges bírságot/büntetést és veszteséget az Elfogadó viseli.
Elfogadó Bizonylat kiállításával felelősséget vállal a következőkért:
•
•
•

a Kártyabirtokos a Bizonylatot – amennyiben a tranzakció végrehajtásának szabályai ezt
megkövetelik – aláírta és egy példányát átvette,
a Kártyabirtokos a kártyával fizetett árut átvette vagy a szolgáltatást igénybe vette,
a Bizonylaton szereplő tranzakciós adatok a valóságnak megfelelnek, a bankkártya adatok
pedig a Bankkártyán szereplő adatokkal egyezőséget mutatnak.

Elfogadó köteles a Bizonylatot, illetve minden egyéb, a Tranzakciót alátámasztó dokumentumot öt évig
megőrizni és a Bank írásos kérésére, a Bank által meghatározott határidő lejáratáig azt rendelkezésre
bocsátani.
Rendőrség, vagy más hatóság által lefoglalt, részükre átadott Bizonylatokról, a Tranzakcióhoz
kapcsolódó összes dokumentumról köteles jól olvasható másolatot készíteni és azt a Bank
rendelkezésére bocsátani.
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5. Elszámolás
A Bankkártya elfogadási jogviszony keretei között Bank kötelezettsége az engedélyezett Tranzakciók
elszámolása, a Tranzakciók (jutalékkal csökkentett összegének) Elfogadó Bankkártya Elfogadói
Szerződésben megjelölt bankszámláján történő jóváírása.
Az elszámolás alapja a Bankkártya Elfogadó Eszközön napzárás funkció végrehajtásával Bankhoz
eljuttatott elektronikus adat, ezért az Elfogadó kötelezettsége a napzárás végrehajtása a Bankkártya
Elfogadói Kézikönyvben foglaltak szerint. Elfogadó tudomásul veszi, hogy a napzárás elmulasztása
esetén annak végrehajtásáig a Tranzakciók elszámolására nem kerül sor. Amennyiben az elszámolás
alapját képező elektronikus adat beküldésével kapcsolatban az Elfogadó bármilyen hibát észlel, azt
haladéktalanul köteles jelezni a jelen Bankkártya Elfogadói Általános Szerződési Feltételekben
megjelölt elérhetőségen. A Bank a végrehajtott Tranzakciók összegét az Elfogadó Bankkártya Elfogadói
Szerződésben meghatározott feltételei szerint legkésőbb a napzárás végrehajtását követő banki
munkanapon jóváírja az Elfogadó pénzforgalmi számláján.
A Bank az Elfogadó választása szerinti feltételeknek megfelelően papíralapú vagy elektronikus tételes
kimutatást, ún. Elfogadói tranzakciós összesítőt állít elő Elfogadó számára. A lista tartalmazza az
elszámolt forgalom részletezését, és a feldolgozás azonosítóját, ami egyúttal az elszámolt forgalom
bizonylatául szolgál.

6. Költségek, jutalékok, díjak
Az Elfogadót terhelik a Bankkártya Elfogadói Eszköz rendeltetésszerű működéséhez szükséges
kommunikációs vonal kiépítésének, üzemeltetésének és karbantartásának költségei, valamint a
Bankkártya Elfogadói Eszköz által használt nyomtatószalag beszerzési költsége.
Minden egyéb, a Bankkártya Elfogadói Eszköz telepítésével és a rendszer működtetésével kapcsolatos
költséget a Bank visel.
A Bank a Bankkártya elfogadási szolgáltatás nyújtásáért, a szolgáltatás keretében az Elfogadó
terminálján végzett bankkártya Tranzakciók után jutalékot számol fel. A jutalék mértékét a Felek a
Bankkártya Elfogadói Szerződésben határozzák meg. A jutalékszámítás alapja a Bank által elszámolt
Bankkártya Tranzakció bruttó összege.

7. Tájékoztatás
a. Előzetes tájékoztatás
A Bank a Bankkártya elfogadói jogviszony Bankkártya Elfogadói Szerződésben meg nem jelölt lényeges
jellemzőiről jelen ÁSZF-ben és a Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzatában tájékoztatja az
Elfogadót.
A pénzforgalmi számlavezetési jogviszonnyal kapcsolatos szabályok megjelölését a Bank és az Elfogadó
között e tárgyban létrejött szerződések tartalmazzák.
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A Bank az Elfogadót terhelő valamennyi díjról, költségről vagy más fizetési kötelezettségről a
Bankkártya Elfogadói Szerződésben tájékoztatja az Elfogadót.
Jelen ÁSZF és a Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzata nyitvatartási idejükben a Bank
bankfiókjaiban, valamint a Bank honlapján (www.nhbbank.hu) elérhető.

b. Utólagos tájékoztatás
A fizetési műveletek azonosítását lehetővé tevő hivatkozásról, a fizetési művelet összegéről, az
Elfogadót tételesen terhelő minden díjról, költségről, egyéb fizetési kötelezettségről, konverzió esetén
az átváltási árfolyamról, az átváltást megelőző összegről, valamint a terhelés értéknapjáról Elfogadói
tranzakciós értesítő útján tájékoztatja az Elfogadót.
Az Elfogadói tranzakciós értesítő Elfogadó részére történő megküldésének szabályait a Bankkártya
Elfogadói Szerződés tartalmazza.

8. Bejelentések, reklamációk
Az Elfogadó köteles haladéktalanul írásban (a Bank székhelyére küldött postai levélben vagy
bankkartyahelp@nhbbank.hu címre küldött elektronikus levélben) a Bankot tájékoztatni az
alábbiakról:
•
•
•

az Elfogadó részére a Bankkártyával végrehajtott Tranzakció összege nem került
elszámolásra,
az Elfogadó részére a jutalék nem / nem megfelelően került elszámolásra,
a Kártyabirtokos csak egyszer vásárolt, illetve a szolgáltatást egyszer egyenlítette ki,
azonban az Elfogadó részére a tranzakció összege többször is jóváírásra került, a Bank
az Elfogadó Bankkártya elfogadói szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára
bármely, az Elfogadót meg nem illető összeget utalt át.

Elfogadó tudomásul veszi, hogy amennyiben készpénzben téríti vissza a Kártyabirtokosnak a tranzakció
összegét, akkor a Kártyabirtokos által aláírt bizonylattal kell igazolnia a készpénz átadását.
A bejelentést a Bankkártya Elfogadói Kézikönyvben megjelölt elérhetőségen kell írásban megtenni,
egyben kérve a kérdéses tételek korrekcióját. A bejelentésnek minimálisan az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
•
•
•
•
•
•

Elfogadó neve
Elfogadóhely neve és címe
Tranzakció dátuma
Tranzakció összege
minden, a Tranzakcióhoz kapcsolódó dokumentumok másolata, ami igazolja a
reklamáció jogosságát,
a reklamáció leírása.

Az Elfogadó a Bankkártya Elfogadói Kézikönyv vonatkozó rendelkezései alapján reklamációt nyújthat a
Bankhoz az alábbi esetekben:

10

•
•

A Bank által alkalmazott speciális jogosultságokat (9. pont) vitatja, mert írásos
Bizonylattal tudja igazolni, hogy a kérdéses összeget már megfizette.
Abban az esetben, ha az Elfogadóhelyen történt kártyás vásárlás alkalmával a Bank a
Tranzakció tényleges összegénél kevesebbel terhelte meg a Kártyabirtokos számláját
és az Elfogadó a Banktól kéri a korrekciót, azt a Bank csak a Kártyabirtokos
engedélyével teheti meg utólagosan. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor az
Elfogadó tévesen sztornózta a tranzakciót.

A reklamáció benyújtásának határideje a Tranzakció dátumától számított 45 naptári nap. Amennyiben
az Elfogadó a fenti határidő elmulasztását hitelt érdemlően meg tudja indokolni a tranzakció dátumától
számított 1 éves jogvesztő határidőn belül nyújtható be reklamáció, de a 45 naptári napon túl
megkifogásolt tranzakció ellenértékének jóváírásáért a Bank nem vállal felelősséget.
Az Elfogadó által benyújtott bejelentések és reklamációk ügyintézésének határideje a Bankhoz történő
beérkezést követő 30 naptári nap.
A Bankkártyával történő fizetés a Kártyabirtokos és az Elfogadó közötti jogügyletek teljesítésének
minősülnek, ebben a jogviszonyban a Bank nem szerepel. Ennek megfelelően a Bank a Kártyabirtokos
és az Elfogadó vagy az Elfogadóhely közötti jogvitákba nem kapcsolódik be.
Jelen pont alapján az Elfogadó kijelenti, hogy amennyiben az általa elfogadott bankkártyát kibocsátó
bankok / nemzetközi kártyatársaságok részéről a tranzakció kapcsán bármilyen, nem magára a
bankkártyás fizetés megtörténtére, a tranzakció lebonyolítására irányuló reklamáció érkezik (pl. hibás
teljesítés, szolgáltatás minőségére irányuló panasz) és a Bank nem tudja elutasítani, elfogadja, hogy a
Bank a reklamált tranzakció összegét visszaterhelje az Elfogadóra.
Elfogadó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bankkártyás Tranzakciók esetében a Nemzetközi
Kártyatársaságok előírások alapján a Kártyabirtokos írásos reklamációja (ún. chargeback) esetén a
Bankkártyát kibocsátó bank a Tranzakciót követő 120 napon belül jogosult a Tranzakció ellenértékét
visszaterhelni és ennek kockázata teljes egészében az Elfogadót terheli. A Bank jogosult a vitatott
összeggel az Elfogadó nála vezetett bármely pénzforgalmi számláját, annak külön eseti engedélye
nélkül, Elfogadó utólagos tájékoztatása mellett megterhelni. Amennyiben az Elfogadó a Kártyabirtokos
reklamációját megalapozatlannak tarja, jogosult az ügy kivizsgálása érdekében szükséges eljárást
megindítani (feljelentést tehet, kártérítési pert indíthat, stb.). A Bank ehhez, az Elfogadó írásbeli
kérelmére, rendelkezésére bocsátja a Kártyabirtokos reklamációs levelének másolatát. Elfogadó
tudomásul veszi továbbá, hogy ebben az esetben a vitatott Tranzakció újbóli benyújtására (ismételt
elszámolására) nincs lehetősége.
A Kártyabirtokos és a Bank között esetlegesen felmerülő, az Elfogadó vagy Elfogadóhely Bankkártya
elfogadásával kapcsolatos vita esetén az Elfogadó köteles minden információt és segítséget megadni a
Banknak. A tranzakció időpontjától számított 5 éven belül a Bank jogosult a vitatott tranzakcióval
kapcsolatos teljes dokumentáció bekérésére az Elfogadótól, ennek megfelelően az Elfogadó a
Tranzakciók időpontjától számított 5 évig köteles megőrizni minden azokkal kapcsolatos
dokumentumot vagy információt. Amennyiben az Elfogadó a reklamációs eljárás alatt megegyezik a
Kártyabirtokossal vagy kártalanítja a Kártyabirtokost, e tényről haladéktalanul köteles a Bankot minden
kapcsolódó dokumentum megküldésével tájékoztatni.
Az e bekezdés szerinti kötelezettségek az Elfogadót a Bankkártya elfogadói jogviszony megszűnését
követően is terhelik.
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Amennyiben a Bankhoz Nemzetközi Kártyatársaság szabályai alapján érkezik reklamáció, az Elfogadó
köteles a Bank kérésére 10 napon belül postai úton (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.), vagy
elektronikus levél formájában bankkartyahelp@nhbbank.hu email címre megküldeni a Bank által kért
minden dokumentumot vagy információt.
A Bankkártyával az Elfogadóhelyen történő visszaélésből eredő minden kárt az Elfogadó visel. A
Kártyabirtokos azonosítása az Elfogadó kötelezettsége.

9. A Bank speciális jogosultságai
A Bank a Bankkártya elfogadási szolgáltatást zárt, automatizmusok mentén működő informatikai
rendszer útján nyújtja, ezért nem számolja el azokat a tranzakciókat, amelyek esetén a bankkártya
elfogadás nem a Bankkártya Elfogadói Szerződésben, illetve a Bankkártya Elfogadói Kézikönyvben
meghatározott módon történt.
Felek megállapodnak, hogy a speciális jogosultságokból eredő következményekért a Bankot
semminemű felelősség nem terheli.

a. Visszatartási jog
A Bank az Elfogadó telefonon vagy elektronikus levélben történő értesítése mellett jogosult
visszatartani az Elfogadót megillető összeget az alábbiak szerint:
a) teljes egészében, amennyiben
• az Elfogadó egyazon elfogadóhelyén a megelőző 3 hónapban mért
átlagos heti forgalmát indokolatlanul meghaladó heti forgalmat
bonyolít, illetve az üzlettípusra jellemző szokásos vásárlási érték felett
forgalmaz, vagy
• 1 napos időtartamon belül, az Elfogadó egyazon elfogadóhelyére
kihelyezett
terminálján
(termináljain)
kezdeményezett
engedélykérések több, mint 30%-a elutasításra került (a terminál
hibájából adódó elutasításokat kivéve), vagy
• az Elfogadó egyazon elfogadóhelyén 24 órán belül ugyanazon
bankkártyával kettőnél több tranzakció történt indokolatlanul, vagy
• amennyiben az Elfogadó rosszhiszemű eljárására, vagy magatartására
utaló körülmények tapasztalhatóak, vagy
• Kártyabirtokos, illetve a kibocsátó bankok által reklamált Tranzakciók
mértéke az Elfogadó megelőző 3 hónapos időszakban mért
forgalmának 1,8%-át indokolatlanul meghaladja, vagy
• a Kártyabirtokos, illetve a kibocsátó bankok által jelzett visszaéléses
Tranzakciók mértéke az Elfogadó megelőző 3 hónapos időszakban
mért forgalmának 1,8%-át indokolatlanul meghaladja, vagy
• a Tranzakció végrehajtása során az Elfogadó a rá irányadó szerződéses
kikötések valamelyikét megszegte, vagy
• a Tranzakció kapcsán, a Kártyabirtokos/kibocsátó bank visszaélést
jelzett, vagy
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•

a Tranzakcióra a Kártyabirtokos/kibocsátó bank részéről reklamáció
érkezett, a reklamált Tranzakció (jutalékkal csökkentett) összegének
az Elfogadó későbbi forgalmából történő levonását a Bank nem látja
biztosítottnak;
b) a Tranzakció dátumától számított legfeljebb 60 napig, amennyiben a Bank
monitoring tevékenysége folytán egy adott tranzakció kapcsán az adott
Elfogadóhelyre jellemző, átlagos, szokott forgalomtól rendellenesen
nagymértékű eltérést tapasztal.
A Bank az Elfogadó tevékenységét és a Tranzakció körülményeit visszaélés kezelési eljárás keretében
kivizsgálja és a visszatartott összeget az eljárás érdemi befejezéséig elkülönítetten kezeli, és az eljárás
eredményétől függően az Elfogadó Bankkártya Elfogadói Szerződésben megjelölt számlán jóváírja:
•

•

a teljes összeget (a pénzforgalmi keretszerződés szerint esetlegesen
járó kamattal együtt) amennyiben az Elfogadóval szemben
semminemű követelés nem merül fel,
illetve az Elfogadóval szemben felmerülő követelések összegének
levonásával csökkentett összeget.

A Bank nem írja jóvá az Elfogadó fizetési számláján a visszatartott összeget, amennyiben az elfogadott
Bankkártyát kibocsátó bank írásban akként nyilatkozik, hogy a vitatott tranzakció csalárd volt.

b. Beszámítás
A Bank az Elfogadó írásos értesítése mellett jogosult az alábbi tételeket az Elfogadó Bankkártya
Elfogadói Szerződésben megjelölt számláján jóváírandó összegekkel szemben, és/vagy az Elfogadó nála
vezetett bármely bankszámlájának egyenlegével szemben beszámítani:
•
•
•

•

•

•

•

a Bank tévedéséből történt jóváírás összege, illetve téves összegű
jóváírásnál a tévesen jóváírt összeg;
kétszeres jóváírásnál a jogcím nélküli összeg;
az Elfogadó ellen benyújtott, el nem utasítható és a Bank által
jogosnak talált reklamációval kapcsolatos, a Bank által megfizetett
összeg, ide értve a késedelmesen benyújtott, megreklamált
Tranzakciók ellenértékét;
a reklamációban megjelölt összeget, amennyiben az Elfogadó a Bank
írásos kérése ellenére nem bocsátja rendelkezésre a Tranzakció
Bizonylatát, vagy annak másolatát, illetve minden egyéb, a Tranzakciót
alátámasztó a Bank által bekért dokumentumot;
az Elfogadó Bankkal szemben fennálló és esedékessé vált tartozásának
teljes összege, tekintet nélkül arra, hogy a tartozás milyen
jogviszonyból származik;
a Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott és kijelölt
büntetőidőszakban a Bankhoz minden büntető jogcímen beérkezett
és Bankra terhelt összegét (az időszak bevezetéséről valamint
időtartamáról a Bank írásban értesíti az Elfogadót);
a Banknak az elfogadásból olyan pénzügyi vesztesége, amely veszteség
bizonyíthatóan az Elfogadónak, illetve a Bankkártya Elfogadói
Eszközök kezelésére feljogosított személyeknek felróható
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•

•

•

duplikálásból, csalárd Tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott
adatkezelésből, illetve tiltott adatbekérésből ered;
annak a Tranzakciónak az összege, amely esetében a Bank által
megadott engedélyszám nincs feltüntetve a Bizonylaton, vagy a
Kártyabirtokos aláírásával (is) jóváhagyandó Tranzakció esetén a
Bizonylaton nem szerepel a Kártyabirtokos aláírása,
egyértelműen az Elfogadóval, az Elfogadóhellyel, azok eljárásával, az
Elfogadó által elszámolt vagy elszámolni kívánt tranzakciókkal
kapcsolatban büntetésként a Bank által megfizetett összeg,
az Elfogadó Bankkártya elfogadói jogviszonnyal összefüggő esedékes
tartozásának összege.

c. Felfüggesztés
A Bank jogosult egyoldalúan a Bankkártya elfogadást felfüggeszteni az alábbi esetekben:
•
•

•

•

•
•

•

az Elfogadó kétszeri, írásbeli figyelmeztetése ellenére ismételten
figyelmeztetésre okot adó körülmény merül fel, vagy
a Bank képviselője és az Elfogadó (vagy képviselője) közötti egyszeri
személyes találkozás alkalmával tett javaslatok ellenére újabb
figyelmeztetésre okot adó körülmény merül fel, vagy
Nemzetközi Kártyatársaságnak az Elfogadóhelyen a kártyahasználattal
kapcsolatos egyszeri figyelmeztetése esetén, ennek az Elfogadóhellyel
való közlését követően.
Az Elfogadónál végrehajtott Tranzakciót követően ugyanazon
Bankkártyával, vagy ugyanazon Bankkártya adatainak felhasználásával
készült hamis kártyával több, illetve jelentős összegű jogosulatlan
Tranzakciót hajtanak végre más elfogadóhelyen.
Amennyiben a Bank számára felmerül a visszaélés gyanúja a gyanú
fennállásáig.
Amennyiben a Banknak az elfogadásból pénzügyi vesztesége
származik, amely veszteség bizonyíthatóan az Elfogadónak, illetve a
POS terminálok kezelésére feljogosított személyeknek felróható
duplikálásból, csalárd Tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott
adatkezelésből, illetve tiltott adatbekérésből ered.
Amennyiben a reklamált/visszaéléses Tranzakciók aránya az Elfogadó
megelőző 3 hónapos időszakban mért forgalmának (darabszámban
vagy értékben) 1,8%-át indokolatlanul meghaladja.

Felfüggesztés esetén a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályai szerint a Bank köteles az
Elfogadó / Elfogadóhely adatait a Kártyatársaságok adatbázisában rögzíteni. A felfüggesztés
tényéről és várható időtartamáról a Bank írásban értesíti az Elfogadót. Az Elfogadó a
felfüggesztést köteles az érintett Elfogadóhelyen a kártyabirtokosok által is jól látható helyen
közzé tenni.
A felfüggesztésből eredő károkért (ideértve az elmaradt hasznot is) a Bank nem vállal
felelősséget.
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Felfüggesztés esetén az Elfogadó köteles az észlelt körülmények legrövidebb időn belül való
megszüntetésére intézkedési tervet kidolgozni és azt a d. pont szerinti kézhezvételt követő 7
naptári napon belül a Banknak benyújtani.
Az intézkedési tervnek minimálisan az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
• milyen intézkedéseket tett meg az Elfogadó annak érdekében, hogy a felfüggesztésre
okot adó tényező / körülmény a jövőben ne forduljon elő,
• mit tesz az Elfogadó annak érdekében, hogy az általa foglalkoztatott alkalmazottak a
jövőben körültekintőbben és minden biztonsági előírást betartva járjanak el a
kártyaelfogadás során,
• határidő megjelölése az intézkedések végrehajtására,
• milyen pozitív irányú változást vár a jövőben a leírt intézkedési tervben foglaltak
végrehajtása után.
Amennyiben az Elfogadó által kidolgozott intézkedési terv a Bank állásfoglalása szerint nem elegendő
a kifogásolt körülmények megszüntetésére, vagy az elfogadott intézkedési terv ellenért a kifogásolt
körülmények még mindig fennállnak, vagy újra jelentkeznek a Bank jogosult az elfogadói szerződést
azonnali hatállyal felmondani.

d. Figyelmeztetés
Az alábbi körülmények bekövetkezése vagy fennállása esetén Bank figyelmeztetéssel élhet az Elfogadó
felé:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

az Elfogadó ugyanazon Elfogadóhelyére vonatkozóan az előző 3
hónapban a Kártyabirtokosok, illetve a kibocsátó bankok által
megreklamált tranzakciók darabszáma, vagy értéke az Elfogadó
ugyanezen időszakban mért forgalmának 3%-át indokolatlanul
meghaladja;
a kereskedő egyazon Elfogadóhelyén a megelőző 3 hónapban mért
átlagos heti forgalmát indokolatlanul több, mint kétszeresen
meghaladó heti forgalmat bonyolít;
1 napos időintervallumon belül az Elfogadó egy Elfogadóhelyre
kihelyezett terminálján kezdeményezett Engedélykérések több mint
30%-a elutasításra kerül;
az Elfogadó egyazon Elfogadóhelyén 24 órán belül ugyanazon
bankkártyával kettőnél több tranzakció történik indokolatlanul,
a reklamált tételek aránya a forgalomhoz képest eléri havi szinten az
1,5%-ot (darab vagy érték),
a Bank minősítése szerint értékben, vagy darabszámban magas vagy
jelentősen megnőtt a reklamációk/visszaélések száma,
ugyanazon Bankkártyával egymás után több Tranzakció történik, így a
vásárlás teljes összege nem egy összegben kerül engedélyezésre,
olyan tranzakciótípust kísérel meg végrehajtani, melyre a Bankkal
kötött szerződése nem jogosítja fel,
Elfogadó a Kártyabirtokos felé a Bankkártya használatáért díjat,
költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget számít fel.
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A Bank jogosult az Elfogadó külön tájékoztatása nélkül egyoldalúan a Bankkártya elfogadást
felfüggeszteni, amennyiben a Banknak az Elfogadónál végzett Tranzakcióval összefüggésben
visszatérítési vagy bármely más fizetési kötelezettsége keletkezik.
A felfüggesztésről az Elfogadóhelyet a Bank a felfüggesztést követően haladéktalanul tájékoztatja.
Az Elfogadó a Bankkártya Elfogadói Szerződéssel összefüggő és harmadik személyek által a Bankkal
szemben érvényesített követelésekért a Tranzakció dátumától számított 5 évig köteles helyt állni. A
szerződés megszűnése ezen helytállási kötelezettséget nem érinti.

10.

Szerződésmódosítás

Felek a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszonnyal kapcsolatosan az Elfogadó által fizetendő kamatok,
jutalékok, díjak mértékéről, valamint azok felszámításának módjáról a Bankkártya Elfogadói
Szerződésben rendelkeznek.
A Bank jogosult egyoldalúan módosítani a Szerződésben, és annak elválaszthatatlan részét képező
dokumentumokban foglaltakat, az Elfogadó vagy Elfogadóhely számára kedvezően, illetőleg
kedvezőtlenül az alábbi esetekben:
• a Bank üzletpolitikájának, illetve termékpolitikájának változása
• a nemzetközi kártyatársaságok által végrehajtott változtatások
• a Bankkal szerződéses viszonyban álló harmadik személyek által eszközölt, jogviszonyt érintő
változtatások
• jogszabálynak való megfelelés érdekében.
A Szerződés Elfogadóra nézve kedvezőtlen egyoldalú módosítását a Bank a módosítás hatályba
lépésének napját legalább 60 naptári nappal megelőzően, az Elfogadóra nézve nem kedvezőtlen
módosítását legalább 15 naptári nappal megelőzően közzéteszi a Bank honlapján. Amennyiben az
Elfogadó nem fogadja el a módosítást, jogosult a módosítás hatályba lépésének napjáig írásbeli
felmondó nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Amennyiben a módosítás hatályba
lépésének időpontjáig az Elfogadó nem mondja fel a Szerződést, a Bank a módosítást az Elfogadó
részéről elfogadottnak tekinti.

a. A jutalék egyoldalú módosítása a Bank által
A Bank jogosult a jutalék egyoldalú megváltoztatására, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike
teljesül:
-

Közteher-fizetési kötelezettségek (pl. adó, járulék, illeték) Bank számára kedvezőtlen változása,
a fogyasztói árindex emelkedése,
a Bankra vonatkozó jogi szabályozás többletköltséget vagy többletmunkát okozó 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
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-

kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás,
illetve egyéb, a Bankra vonatkozó, illetve a Bank által alkalmazandó jogi aktus 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,
harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott szolgáltatás esetében a szolgáltatás
feltételeinek harmadik személy által történő megváltoztatása,
a Bank működési költségeinek növekedése,
a Bank működési kockázati költségeink emelkedése,
a jegybanki alapkamat változása,
Nemzetközi Kártyatársaságok szabályainak változása,
a Bankkártya elfogadói jogviszonyhoz vagy a Bankkártya Elfogadói Eszközhöz kapcsolódó állami
vagy más, vissza nem térítendő támogatással összefüggésben a Bankot terhelő
kötelezettségvállalás megszűnése vagy a Bank költségeinek növekedése.

b. A díj egyoldalú módosítása a Bank által
A Bank jogosult a díj egyoldalú megváltoztatására, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike teljesül:
-

-

Közteher-fizetési kötelezettségek (pl. adó, járulék, illeték) Bank számára kedvezőtlen változása,
a fogyasztói árindex emelkedése,
a Bankra vonatkozó jogi szabályozás többletköltséget vagy többletmunkát okozó 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,
illetve egyéb, a Bankra vonatkozó, illetve a Bank által alkalmazandó jogi aktus 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,
harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott szolgáltatás esetében a szolgáltatás
feltételeinek harmadik személy által történő megváltoztatása,
a Bank működési költségeinek növekedése,
a Bank működési kockázati költségeink emelkedése,
a jegybanki alapkamat változása,
Nemzetközi Kártyatársaságok szabályainak változása,
a Bankkártya elfogadói jogviszonyhoz vagy a Bankkártya Elfogadói Eszközhöz kapcsolódó állami
vagy más, vissza nem térítendő támogatással összefüggésben a Bankot terhelő
kötelezettségvállalás megszűnése vagy a Bank költségeinek növekedése.

c. Egyéb feltételek egyoldalú módosítása a Bank által
A Bank jogosult a jelen ÁSZF-ben vagy a Bankkártya Elfogadói Szerződésben szereplő bármely egyéb
szerződési feltételnek az egyoldalú megváltoztatására, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike
teljesül:
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-

-

a Bankra vonatkozó jogi szabályozás többletköltséget vagy többletmunkát okozó változása,
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,
illetve egyéb, a Bankra vonatkozó, illetve a Bank által alkalmazandó jogi aktus 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,
harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott szolgáltatás esetében a szolgáltatás
feltételeinek harmadik személy által történő megváltoztatása.

d. Az egyoldalú szerződésmódosítás hatálybalépése
Az egyoldalú módosítást a Bank a hatályba lépést megelőző legalább 2 hónappal közli az Elfogadóval.
Az Elfogadó a módosítás hatályba lépésének napjáig a Bankkártya Elfogadói Szerződést azonnali
hatállyal írásban felmondhatja.

11.

Egyéb rendelkezések

A Bankkártya Elfogadói Szerződés megszűnik:
•
•
•
•

közös megegyezéssel a Bank és az Elfogadó által meghatározott időpontban,
felmondás esetén a felmondási idő lejártával,
a Bankkártya Elfogadói Szerződésben megjelölt pénzforgalmi számla megszűnésével,
amennyiben a felek a Bankkártya Elfogadói Szerződést nem módosítják,
a Bank vagy az Elfogadó jogutód nélküli megszűnésével.

A Bankkártya Elfogadói Szerződés megszűnésével egyidejűleg a felek kötelesek elszámolni a megszűnt
jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló követeléseikkel és az Elfogadó köteles minden
Elfogadóhelyén a Bankra utaló emblémákat eltávolítani és a Bank tulajdonát képező Bankkártya
Elfogadói Eszközöket és egyéb tárgyakat a Banknak bármely bankfiókba személyesen visszajuttatni
vagy a Bankkal egyeztetett módon (időben és helyen) visszaszolgáltatni.. Ennek elmaradása eseten a
Bankkártya Elfogadói Eszköz könyv szerinti értékét a Bank részére a Bank felhívását követően
haladéktalanul megfizetni köteles. Köteles továbbá hirdetéseiben, tájékoztató kiadványaiban a Bank
nevének feltüntetését mellőzni.
A Bankkártya Elfogadói Szerződés felmondására a Bank, illetve az Elfogadó jogosult:
•
•

az Elfogadó 30 napos, a Bank két hónapos felmondási idővel, indoklási kötelezettség
nélkül
azonnali hatállyal amennyiben az Elfogadó, vagy az Elfogadóhely, illetőleg a Bank nem
tartja be a Bankkártya Elfogadói Szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben, illetve a
Bankkártya Elfogadói Kézikönyvben foglaltakat.
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A felmondás a másik félhez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal történik és a felmondási idő a felmondó
nyilatkozat másik fél általi átvételének napjával kezdődik.
Elfogadó a Bankkártya Elfogadói Szerződés hatályban léte alatt nem jogosult a Bankkártya Elfogadói
Szerződésben megadott bankszámla alapjául szolgáló szerződés felmondására.
Amennyiben a Bankkártya Elfogadói Szerződés az Elfogadó kártyaelfogadással összefüggő,
szerződésszegő magatartása következtében szűnik meg, a Bank az Elfogadót lejelenti a Nemzetközi
Kártyatársaságok adatbázisába.
Az Elfogadó a Bankkártya Elfogadói Szerződés megszűnésétől számított 5 évig köteles megőrizni a
Bankkártya elfogadói jogviszony fennállása alatt e jogviszonnyal összefüggésben keletkezett
Bizonylatokat és azokat köteles a Bank felhívására a Bank részére haladéktalanul megküldeni.
A Bankkártya Elfogadói Szerződés megszűnését követően Elfogadó köteles a Bankkártya elfogadói
jogviszony fennállása alatt tudomására jutott üzleti, fizetési és banktitkokat határidő nélkül megőrizni
és az üzleti titokra, fizetési titokra, valamint a banktitokra vonatkozó jogszabályi előírások szerint
kezelni.
A Bankkártya Elfogadói Szerződésben és az egyéb, Banknak megküldött dokumentumokban megjelölt
adatok valódiságáért az Elfogadó felel, azok változásáról haladéktalanul köteles a Bankot írásban
értesíteni. Az elmulasztott adatközlésből eredően az Elfogadót ért bármilyen kárért a Bank nem vállal
felelősséget.
A bankkártya elfogadási szolgáltatást mindkét félnek jogában áll reklámozni a Nemzetközi
Kártyatársaságok és a jogszabályok által meghatározott szabályok szerint.

12.

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

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
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