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Tájékoztató a fizetési számlaváltási szolgáltatásról
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. – a továbbiakban: Bank – a fizetési számla váltásáról szóló
263/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet előírásai alapján a következőkről tájékoztatja fogyasztónak
minősülő ügyfeleit és leendő ügyfeleit:
A jelen Tájékoztatóban meghatározott számlaváltási eljárás akkor alkalmazandó, ha a
számlaváltással érintett fizetési számlákat azonos pénznemben vezetik, és az érintett fizetési számlák
legalább a következő fizetési módok lebonyolítását teszik lehetővé:
-

készpénz befizetése fizetési számlára
készpénz kifizetése fizetési számláról
átutalás teljesítése, valamint jóváírása

Amennyiben Ön rendelkezik az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt-nél vezetett számlával, és más
banknál kíván számlát nyitni, vagy megbízásait átirányítani, akkor korábbi pénzforgalmi szolgáltatón
az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt-t, míg új pénzforgalmi szolgáltatón a másik bankot kell érteni.
Amennyiben Ön más banknál rendelkezik számlával, és az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt-nél kíván
számlát nyitni, vagy megbízásait átirányítani, akkor korábbi pénzforgalmi szolgáltatónak a másik
bank, míg új pénzforgalmi szolgáltatónak az NHB Növekedési Hitel Bank minősül.
A számlaváltást a fizetésiszámla-tulajdonos fogyasztónak számlaváltási meghatalmazással kell
kezdeményeznie az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál írásban, magyar nyelven vagy a
fogyasztóval történt megállapodás alapján kikötött más nyelven.

I.

A korábbi és új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató szerepe a számlaváltási
eljárás egyes lépéseiben:

1) A számlaváltási meghatalmazás átvételét követően az új pénzforgalmi szolgáltató felkéri a
korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a következő műveletek elvégzésére,
amennyiben azt a számlaváltási meghatalmazás tartalmazza:
a) A számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez
szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások adatainak átadása az új számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatónak és – amennyiben azt a fogyasztó külön igényelte – a fogyasztónak.
b) A megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számlájára beérkező rendszeres átutalásokra és
a beszedők által kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra vonatkozó adatok átadása az
új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és – amennyiben azt a fogyasztó külön igényelte – a
fogyasztónak.
c) Ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítási szolgáltatás
nem biztosít automatikus átirányítást, akkor a beszedési megbízások teljesítésének és a beérkező
átutalások jóváírásának leállítása a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal.
d) A rendszeres átutalási megbízások törlése a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő
hatállyal.
e) A fogyasztó által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének átutalása az új
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számlára.
f) A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla lezárása a fogyasztó
által meghatározott munkanapon.
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Határidő: 2 munkanap

2) A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató
felkérésének kézhezvételét követően a következő műveleteket végzi el, amennyiben azt a
felkérés tartalmazza:
a) A jelen Tájékoztató I/1) a) és b) pontjában meghatározott adatokat megküldi az új számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatónak, és szükség esetén a fogyasztónak. Határidő: 5 munkanap
b) Ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítás szolgáltatás nem
biztosít automatikus átirányítást, akkor a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő
hatállyal
ba) a beérkező átutalásokat nem írja jóvá a fizetési számlán és
bb) a beszedési megbízásokat nem teljesíti.
c) A meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a rendszeres átutalási megbízásokat
törli.
d) A meghatalmazásban megjelölt napon a fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget átutalja
az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott és vezetett fizetési számlára.
e) A fizetési számlát megszünteti a fizetésiszámla-szerződésben felmondási idő kikötése hiányában
a meghatalmazásban megjelölt napon, felmondási idő kikötése esetén a megjelölt naptól számítottan
a felmondási idő leteltekor, amennyiben
ea) a fogyasztó a fizetésiszámla-szerződést felmondta,
eb) a fogyasztónak nincs további fennálló kötelezettsége az adott fizetési számla tekintetében,
valamint
ec) a jelen a), b) és d) pontban meghatározott feladatait teljesítette.
f) Bizonyítható módon tájékoztatja a fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei akadályozzák
fizetési számlájának megszüntetését. Határidő: haladéktalanul

3) A fizetési-számlaszerződés megszüntetésének és a felek közötti elszámolásnak nem lehet
akadálya, hogy a fogyasztó a fizetési számlát szolgáltatáscsomagban veszi igénybe, vagy a
fogyasztó és a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató között egyéb üzleti kapcsolat is fennáll,
ide nem értve a jogszabályban kifejezetten megengedett árukapcsolás esetét.
A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a számlaváltási meghatalmazásban megadott
dátumot megelőzően, a fogyasztó számára nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás zökkenőmentessége
érdekében a jogszabályban, uniós jogi aktusban vagy keretszerződésben meghatározott esetek
kivételével nem tilthatja le a fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket.

4) Az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a korábbi pénzforgalmi szolgáltatótól a jelen
Tájékoztató I/1) a) és b) pontja alapján kért adatok kézhezvételét követően a számlaváltási
meghatalmazásban meghatározott módon, illetve amennyiben a korábbi számlavezető pénzforgalmi
szolgáltató vagy a fogyasztó által megadott információk azt számára lehetővé teszik:
a) Rögzíti, és a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal teljesíti a
fogyasztó által megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat.
b) Megteszi az előkészületeket a beszedési megbízásoknak a beszedési felhatalmazásokban
megjelölt naptól kezdődő teljesítésére.
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c) A fogyasztó fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatja a fogyasztónak az új számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról.
d) A beszedőket tájékoztatja az új fizetési számláról és megjelöli azt az időpontot, amelytől
kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíti.
Határidő: 5 munkanap
Ha az új pénzforgalmi szolgáltató nem rendelkezik a c) pont szerinti ismétlődően átutalást teljesítő
fizető fél vagy a d) pont szerinti beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges
adatokkal, felkéri a fogyasztót, vagy a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a hiányzó
adatok megadására.

5) Másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál történő fizetési számla megnyitásának
megkönnyítése érdekében a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató (Bank) magyar
nyelven vagy a fogyasztóval kötött megállapodás alapján kikötött más nyelven a fogyasztó
kérésére díj- és költségmentesen kimutatást ad a fogyasztó részére:
a) Az érvényes rendszeres átutalási megbízásokról.
b) Az érvényes beszedési felhatalmazásokról.
c) A megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számláján jóváírt ismétlődő beérkező átutalásokról,
valamint a fogyasztó számlájának terhére teljesített beszedési megbízásokról.

6) A fizetésiszámla-szerződés fogyasztó általi felmondása esetén a korábbi számlavezető
pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget a fogyasztó kérésére
a) átutalja a fogyasztó új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési
számlájára;
b) elszámol a fogyasztóval.
Határidő:
Ezen feladatait a korábbi pénzforgalmi szolgáltató
a) felmondási idő kikötésének hiányában a fogyasztó által megjelölt, legalább hat munkanappal a
fogyasztó I/5) pont szerinti kérésének napja utáni munkanapon;
b) felmondási idő kikötésekor a felmondási idő lejártát követő munkanapon végzi el.
7) A pénzforgalmi szolgáltató (Bank) tájékoztatja a fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei
akadályozzák a fizetési számlájának megszüntetését. Határidő: Haladéktalanul

8) A fogyasztó fizetési számla megnyitására vonatkozó kezdeményezése során a jelen Tájékoztató
I/5) pontjának megfelelő tartalmú, külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kiállított dokumentumok
bemutatása nem kötelezi az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy általa egyébként
nem nyújtott szolgáltatásokat biztosítson.
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A számlaváltási eljárás díjai

II.

A Bank a számlaváltási eljárásért egyszeri díjat számít fel, amelynek összege:
0 HUF, azaz nulla forint.1
A I/2/a pontban meghatározott adatszolgáltatásért a Bank nem számít fel díjat vagy költséget.
Az I/5. pontban meghatározott tartalmú kimutatást a Bank díj – és költségmentesen bocsátja
rendelkezésre.

III.

A számláváltási eljárás során a fogyasztó által megadandó adatok

A számlaváltási meghatalmazásban a fogyasztónak a következő adatokat kell megadnia:
-

-

Számlatulajdonos(ok) személyi adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, azonosító
okmány száma, típusa);
Számlatulajdonos(ok) értesítési címe;
Számlatulajdonos(ok) elérhetőségei;
Korábbi pénzforgalmi szolgáltató neve, korábbi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számla
pénzforgalmi jelzőszáma és devizaneme;
A számlaváltással érintett beérkező ismétlődő átutalásokat kezdeményező felek postai vagy
elektronikus elérését biztosító adatai, ideértve a kapcsolattartó személy eléréséhez
szükséges adatokat, kivéve, ha a fogyasztó nyilatkozatot tesz arról, hogy az új számlavezető
pénzforgalmi szolgáltató helyett inkább maga végzi a beérkező ismétlődő átutalások fizető
feleinek, illetve a beszedések kedvezményezettjeinek értesítésével összefüggő feladatokat;
Amennyiben nem valamennyi beszedési megbízását kívánja átvinni az új pénzforgalmi
szolgáltatóhoz, az érintett beszedési megbízás(ok)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Amennyiben nem valamennyi rendszeres átutalást kívánja átvinni az új pénzforgalmi
szolgáltatóhoz, az érintett átutalási megbízás(ok)
•
•
•
•

1
2

jogosultjának neve
jogosultjának azonosítója
kötelezettjének neve
a fogyasztó neve
a fogyasztó címe
a fogyasztó azonosítója a jogosultnál
limitösszeg (ha van)
limitösszeg átadhatósága a szolgáltatónak
érvényesség kezdete az új pénzforgalmi szolgáltatónál
érvényesség vége (ha van)
számlatulajdonos értesíti-e a beszedőt (IGEN/NEM)2

kedvezményezettjének neve
kedvezményezett BIC
kedvezményezettjének számlaszáma (IBAN)
összege

A Bank a 0-Ft-os, akciós bankváltási díjat visszavonásig biztosítja.
A kiemelt adatok megadása kötelező
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•
•
•
•
•
•
•
•

-

Amennyiben nem valamennyi beérkező ismétlődő átutalást kívánja átvinni az új
pénzforgalmi szolgáltatóhoz, az érintett átutalási megbízás(ok)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

4

jogosultjának neve
jogosultjának számlaszáma
kötelezettjének neve
egyedi azonosítója (pl. szerződésszám)
limitösszeg
érvényesség kezdete az új pénzforgalmi szolgáltatónál
érvényesség vége (ha van)
számlatulajdonos értesíti-e a jogosultat (IGEN/NEM)

Amennyiben nem valamennyi egyéb (13 hónap alatt legalább 2 beérkező átutalási
gyakoriságot el nem érő) beérkező ismétlődő átutalási megbízását kívánja átvinni az új
pénzforgalmi szolgáltatóhoz, az érintett átutalási megbízás(ok)
•
•
•

3

kezdeményezőjének neve
kezdeményező BIC
kezdeményezőjének számlaszáma (IBAN)
összege
devizaneme
gyakoriságának mértéke (periódus)
gyakoriságának egysége (nap, hét, hónap)
jogcíme
közlemény
számlatulajdonos értesíti-e a kezdeményezőt (IGEN/NEM)
kezdeményező adatai, ha nem a számlatulajdonos értesíti [országkód,
irányítószám, település, cím (utca, házszám), értesítendő (számfejtő) cég neve,
kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó e-mail címe]4

Amennyiben nem valamennyi egyéb beszedési felhatalmazását kívánja átvinni az új
pénzforgalmi szolgáltatóhoz, az érintett beszedési megbízás(ok)
•
•
•
•
•
•
•
•

-

devizaneme
gyakoriságának mértéke (periódus)
gyakoriságának egysége (nap, hét, hónap)
munkaszünet esetén (előtte/utána)
közlemény
megjegyzés (végrehajtási feltétel)
első utalás dátuma az új pénzforgalmi szolgáltatónál
érvényesség vége3

kezdeményezőjének neve
kezdeményező BIC
kezdeményezőjének számlaszáma (IBAN)

A kiemelt adatok megadása kötelező
A kiemelt adatok megadása kötelező
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•
•
•
•
•
•
•
•

IV.

összege
devizaneme
gyakoriságának mértéke (periódus)
gyakoriságának egysége (nap, hét, hónap)
jogcíme
közlemény
számlatulajdonos értesíti-e a kezdeményezőt (IGEN/NEM)
Kezdeményező adatai, ha nem a számlatulajdonos értesíti [országkód,
irányítószám, település, cím (utca, házszám), értesítendő (számfejtő) cég neve,
kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó e-mail címe].

Pénzügyi Békéltető Testület eljárása

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Bank számlaváltás során követett eljárásával nem ért egyet,
lehetősége van panaszt tenni. Szóbeli panaszát előterjesztheti a Bank ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben, illetve telefonon (06-1-429-9494). Írásbeli panaszbeadványát megküldheti a Bank
részére postai úton (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (06-1-429-9401), illetve elektronikus úton
(panasz@nhbbank.hu).
A panaszok benyújtására és kezelésére vonatkozó további információkat megtalálja a Bank
honlapján: https://www.nhbbank.hu/letoltesek/panaszkezeles
Amennyiben a fogyasztó a panasza kezelésével nem ért egyet, jogosult a Pénzügyi Békéltető Testület
eljárását kezdeményezni.
Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület
•
•
•
•
•

Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési címe: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest Pf. 172.
Telefonos elérhetősége: +36-40-203-776
Fax-száma: +36 1 489 9102
Internetes elérhetősége: ugyfelszolgalat@mnb.hu
www.penzugyibekeltetotestulet.hu
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