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I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 
Bank 

KDB Bank (Magyarország) Zrt. (továbbiakban: Bank);székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 42-46; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 

Cégjegyzékszám Cg: 01-10-041313; adószám: 10326556-2-44. 

A Bank 1988. november 16. óta jogosult lakossági és pénzforgalmi bankszámla vezetésre, 
pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására és betétgyűjtésre, amely  tevékenység  folytatására az 

Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 1997. november 26-án kelt, 962/1997/F. számú 
határozata alapján jogosult. 

 
Bankjegykiadó automata (ATM) 

Olyan berendezés, mely alkalmas a bankkártya és a PIN kód együttes használatával banki 

szolgáltatások igénybevételére: készpénzfelvételre, egyenleg lekérdezésre, valamint vásárlási 
típusú tranzakciókra (pl. mobiltelefon-egyenlegfeltöltés. Az ATM-en végrehajtható 

tranzakciókat a berendezés kijelzőjén/képernyőjén közli. A bankjegykiadó automata az 
elvégzett műveletről bizonylatot állít ki, illetve az Ügyfél döntése alapján – amennyiben ezt a 

funkciót a berendezés támogatja – Ügyfélbizonylatot nem készítte, a tranzakciókat 

elektronikus napló formájában rögzíti. Az ATM-en végrehajtott tranzakciók díjainak mértékét 
és a számítás módját a kártyát kibocsátó Bank Kondíciós Listája tartalmazza. 

 
Bankkártya/kártya 
A Bank által az Ügyfél kérésére kibocsátott olyan, a nemzetközi szabványoknak megfelelő, a 

nemzetközi kártyaszervezet emblémájával ellátott 86x54 mm-es készpénz-helyettesítő 
műanyag lap (továbbiakban: bankkártya/kártya), amely áruk és szolgáltatások ellenértékének 

kiegyenlítésére, és/vagy készpénz felvételére használható a bankszámla látra szóló 

egyenlegének erejéig, illetve ezen bankszámlához tartozó hitelkerettel növelt összegének 
erejéig 

A Bank által kibocsátott kártya a Bank tulajdonát képezi. A kártya személyre szól, birtokosa 
csak természetes személy lehet, kizárólag az azon feltüntetett kártyabirtokos használhatja, 

más személyre át nem ruházható, másnak használatra át nem engedhető. 

 
Bankkártya használati Limit vagy limit 

A tranzakció számára és összegére vonatkozó, a Bank által meghatározott korlátozás, melyet 
a Számlatulajdonos a Kondíciós Listában meghatározott esetben és módon a bankkártyával 

történő napi használatra vonatkozóan jogosult meghatározni. A bankkártyákra vonatkozó 
általános (standard) limitek típusait és az egyes kártyatípusokhoz kapcsolódó összegeket, 

valamint a használati gyakoriságokat a Kondíciós lista tartalmazza. Az egyes bankkártyákhoz 

tartozó, standard limittől eltérő egyedi kártyahasználati limiteket a Bank a Számlatulajdonos, 
vagy a számla felett rendelkezési joggal bíró Kártyabirtokos kérésére módosítja a Kondíciós 

Listában foglaltak figyelembevételével. Az engedélyezési folyamatban résztvevő rendszerek 
részleges, vagy teljes üzemszünete esetén a használati limitek ettől eltérőek lehetnek. 

 

Bankszámla/számla 
a Ptk. 529. §-a szerinti bankszámlaszerződés alapján a Banknál nyitott fizetési számla, amely 

elnevezésétől és pénznemétől függetlenül a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és 
pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére szolgál, és amelynek terhére vagy javára –

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a pénzforgalmi jogszabályokban meghatározott 

bármely fizetési mód alkalmazható. 

 
Belföldi tranzakció 

Egy tranzakció akkor számít belföldön bonyolítottnak, ha mind a bankkártyát kibocsátó bank, 
mind a elfogadóhely intézménye a Magyar Köztársaságban bejegyzett cég és telephelye a 

Magyar Köztársaság területén található, illetve Magyarországra vonatkozóan kártyaelfogadói 
jogosultsággal rendelkezik (a tranzakciós elszámoló adatok alapján a jogosult országkódja 

Magyarország). 
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Dombornyomott bankkártya 

Olyan dombornyomással készült bankkártya-termék, mely papír alapú, elektronikus és 
virtuális elfogadói környezetben is egyaránt alkalmas tranzakciók lebonyolítására 

 
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más állam.  

 
Egyedi elektronikus adat 

A Bank egyedi elektronikus adatnak tekinti a bankkártya mágnescsíkján tárolt azonosító 
adatokat, illetve a PIN kódot. 

 
Elektronikus azonosítás 

Olyan ellenőrzési folyamat, amelynek keretében az elektronikus fizetési eszközhöz 

hozzárendelt egyedi elektronikus adattal történik a Kártyabirtokos és fizetési művelet 
azonosítása a Bank és az elfogadói terminál által. 

 
Elektronikus Bankkártya 

Olyan mélynyomással készült bankkártya-termék, mely elektronikus és némely esetekben 

virtuális elfogadói környezetben alkalmas tranzakciók lebonyolítására. 
 

Ellenőrző kód (CVV vagy CVC kód) 
Egyes kártyák aláírás panelén a kártyaszám után található 3 jegyű szám, amelyet internetes, 

telefonos, postai megrendelés útján történő vásárlások során a kereskedő/elfogadó kérésére 
kell megadni.. 
 
Elő-engedélyezés/elő-autorizáció 

Olyan engedélyezési/autorizációs eljárás, melyet nem követ közvetlenül a tranzakció 
lebonyolítása. Elő-engedélyezés a tranzakció tényleges összege helyett, annak várható 

összegére történik. Ebben az esetben a kártyához rendelt számla egyenlege a várható összeg 
erejéig kerül foglalásra. A foglalás nem jelent tényleges terhelést, arra szolgál, hogy a 

tranzakció tényleges összegének terheléséig biztosítsa a szükséges fedezetet. A foglalást az 

elő-engedélyezést kezdeményező kereskedői elfogadóhely tudja megszűntetni az elő-
engedélyezés befejezésével, mely a tranzakció tényleges terhelését eredményezi, vagy a 

korábban végrehajtott elő-engedélyezés törlését kezdeményezheti az elfogadó pénzforgalmi 
szolgáltatón keresztül a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatónál az esetben, ha pl. a fizetés nem 

az elő-engedélyezés folyamán használt bankkártyával történik. Jellemzően az alábbi 
kereskedői elfogadóhelyek végezhetnek elő-engedélyezést: szállodák, autókölcsönzők, utazási 

irodák. Az elő-engedélyezés befejezés tranzakciót az esetben hajtja végre az Elfogadóhely, ha 

a szolgáltatás/termék tényleges árának kifizetése ugyanazon bankkártya használatával 
történik meg, mint amelyet az elő-engedélyezés során használtak. Ez pénzügyi tranzakcióként 

érvényesíti az előengedélyezést. A két tranzakció összege eltérhet egymástól. 
 
Engedélyezési eljárás/autorizáció 

A Bank, mint a kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató, illetve annak megbízottja által (a 

Bank és megbízottja között fennálló szerződés alapján nyújtott engedélyezési szolgáltatás) az 
elfogadóhelyre továbbított üzenet, melyben az engedélykérés alapján engedélyezi, vagy 

visszautasítja a tranzakció lebonyolítását. 
 

Értesítési cím 

A Bank rendszereiben a Számlatulajdonos Ügyfél által megjelölt értesítési címe. A Bank a 
kártya eseményeivel kapcsolatos levelezéskor ezt a címet használja postai küldeményei 

kiküldésére.  

 
Értéknap 

Az a nap, amikor a Bank a Tranzakciók elszámoló számlán történő terhelését, illetve 
jóváírását a kamatszámítás szempontjából megtörténtnek tekinti.  
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Feldolgozás Napja / könyvelés napja 

Az a nap, amikor a Bank a számlavezető rendszereiben elszámolja az adott Tranzakciót. 
 
Foglalás 
Az engedélyezési eljárás során az elérhető egyenleg terhére megtörténő, az engedélykérés 
összegének megfelelő zárolás a számlán. Pénzügyi teljesítéséhez megerősítés, törléséhez 

rendelkezés szükséges az elfogadó pénzforgalmi szolgáltató részéről, ennek hiányában a 

foglalás legfeljebb 30 Bankmunkanapig érvényben maradhat. Az Engedélyezési eljárás 
összegéről a Bankkártya sms illetve Teljes sms szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél vagy az 

általuk megjelölt személy tájékoztató információt kap SMS üzenet formájában. A nem  
1., USD-ben történő engedélykérés esetén a konverziót USD-re az érvényes kártyatársasági 

(VISA) árfolyam alapján és a kártyatársaságok által történik, majd az összeg a számla 
devizanemére történő konvertálása a Bank érvényes devizaárfolyamán történik. 

2., a kártyatársaság és a Bank között megállapodott devizanemben történik az engedélykérés, 

úgy az elszámolás devizanemére történő konverzió a kártyatársasági (VISA) árfolyam alapján 
történik, majd a számla devizanemére történő konvertálása a Bank érvényes 

devizaárfolyamán történik. 
Azokban az esetekben, ahol a számla devizanemétől eltérő devizanemben kezdeményezetten 

történt az engedélykérés ott az átváltási árfolyamkülönbségekből adódóan a foglalás összege 

a tranzakció eredeti összegétől minden esetben eltér. 
 
Hitelkeret 

A Bankkal kötött folyószámlahitel szerződés alapján a Számlatulajdonos bankszámláján 
rendelkezésre tartott hitelkeret. 

 
Imprinter 
Dombornyomott bankkártyák manuális (papír alapú) elfogadására (nem elektronikus 

környezetben történő elfogadásra) alkalmas eszköz. 
 
Írásbeliség 
Jelenti a keretszerződés írásban történő bármely módosítását, ideértve a rögzített telefonon 

keresztül történő limitmódosítást is azzal, hogy a telefonon történt limitmódosítást bármelyik 
fél kérésére a felek bármikor utóbb írásban megerősítik.  

 
Kártyabirtokos 

Az a számlatulajdonos természetes, cselekvőképes, nagykorú személy (Főkártyabirtokos) 
vagy általa kártyahasználatra feljogosított természetes, cselekvőképes személy 

(Társkártyabirtokos) vagy az a számlatulajdonos jogi személy/szervezet által 
kártyahasználatra feljogosított természetes, cselekvőképes, nagykorú személy, aki a Bank 

valamely típusú bankkártyájának használatára jogosult azáltal, hogy a bankkártyára 
vonatkozó igénylését a Bank elfogadta és az Ügyféllel Bankkártya szerződést kötött. 

 

Kereskedelmi Elfogadóhely/elfogadóhely/kereskedő 
Azon kereskedelmi hely, mely a bankkártyán is feltüntetett emblémát használja, és ahol az 

áruk és/vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére bankkártyát elfogadnak, illetve 
azon pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek biztosítják a kártyabirtokos részére, hogy 

bankkártyájával tranzakciót végezhessen. 

 
Kondíciós Lista 
A Bankkártya kibocsátás és használat díjait, költségeit, jutalékait, számítási módját valamint a 

bankkártyákhoz kapcsolódó további kondíciókat, a felhasználás lehetőségeit tartalmazza, 
amelyet a Bank fiókjaiban és honlapján hivatalosan tesz közzé. 

a Bank által nyújtott pénzforgalmi és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások – 
üzletszabályzatban nem rögzített – szerződési feltételei, különösen a megbízások 

benyújtásának, teljesítésének rendje, határideje, tételesen az egyes szolgáltatások díjai, a 

Bank által felszámított jutalékok, költségek, valamint a Kamathirdetmény közzétételére 
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szolgáló dokumentum, amely az Ügyfél Bankkal kötött szerződésének részét képezi. 

 
Lakossági bankkártya  
Olyan kártya, melyet a Bank természetes személyek részére bocsát ki, a Bank által 

természetes személy által vezetett bankszámlához. 
 

Logo (embléma) 

Nemzetközileg elfogadott embléma, mely a kártyán és a kereskedelmi elfogadó helyeken 
szerepel és utal arra, hogy az adott helyen a bankkártya felhasználható. 

 
Nemzetközi kártyaszervezet 

Az a nemzetközi, jogi személyiségű szervezet, melyhez tagként történt csatlakozása révén a 
Bankkal és más pénzforgalmi szolgáltatókkal kötött megállapodás alapján közvetve a Bank 

bankkártyáival kapcsolatos tevékenységét ellátja: VISA International Inc. (továbbiakban: 

VISA) 
 

Óvadék 
A számlán a bankkártya szerződés hatálya alatt a számlatulajdonos rendelkezése alól mentes, 

elkülönített fedezeti összeg. Az óvadék összege egyedi elbírálás tárgyát képezi. A Bank 

jogosult az óvadékot a számla tartós fedezetlensége esetén felhasználni a tartozás 
kiegyenlítésére. 

 
PIN kód (Personal Identification Number) 

Szigorú biztonsági előírások mellett készített titkos személyi azonosító kód, melyet a Bank a 
kártyabirtokos személy részére biztosít, mely lehetővé teszi a kártya elektronikus 

terminálokon (ATM, bizonyos esetekben POS) történő használatát. 

 
POS terminál/POS 

Olyan elektronikus terminál, amely a Bankkártya használat helyén a készpénz-helyettesítő 
fizetési forgalom lebonyolításának eszköze. Használata során biztosítja a Bankkártya 

ellenőrzését, majd rögzíti a Bankkártya művelettel kapcsolatos információkat és továbbítja a 

Bank felé. 
 

Számlatulajdonos 
A Banknál bankszámlaszerződéssel rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet. 
 

Tartós adathordozó 

Olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat 
céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és 

tartalommal történő megjelenítését. 
 

Társkártyabirtokos 

A természetes személy számlatulajdonos által kártyahasználatra feljogosított természetes 
cselekvőképes személy, aki a bankkártyához csatolt bankszámla felett teljes-körű rendelkezési 

joggal, meghatalmazással rendelkezik.  
Jogi személy/szervezet számlatulajdonos esetében az általa kártyahasználatra feljogosított 

természetes, cselekvőképes, nagykorú személy,  

 
Tranzakció 

A Bankkártya rendeltetésszerű használatával lebonyolított vásárlásokat, készpénzfelvételeket, 
befizetéseket, ATM-en lebonyolított vásárlásokat (pl.: mobiltelefon-egyenlegfeltöltés) és az 

ezekkel kapcsolatos számla-terheléseket és jóváírásokat jelenti. 
 

Ügyfél 

Számlatulajdonos/Kártyabirtokos/Társkártyabirtokos 
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Üzleti Bankkártya / Business kártya 

Olyan kártya, melyet a Bank jogi személyek, és egyéb gazdálkodó szervezetek részére, az 
általuk vezetett bankszámlához bocsát ki. A kártya személyre szól, birtokosa csak természetes 

személy lehet. 
 

Üzletszabályzat 

Jelen Bankkártya üzletszabályzat (a továbbiakban: Bankkártya Üzletszabályzat) a KDB Bank 
Magyarország Zrt. és Ügyfele között létrejövő betéti (debit) bankkártyaszerződések általános 

feltételeit tartalmazza. 
 

 
II. A BANKKÁRTYA SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

 

A Számlatulajdonos bankkártya igénylését írásban nyújthatja be a kitöltött és aláírt 
nyomtatványon, mely egyúttal szerződéskötési ajánlatnak is tekintendő. Az Ügyfél a 

kártyaigénylés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a Bank ellenőrizze. 
Az ajánlat az igénylőlap Bank általi aláírásával válik szerződéssé. A Banknak jogában áll a 

kártyaigénylést indoklás nélkül visszautasítani.  

A Számlatulajdonos számlája terhére Bankkártyával történő rendelkezési jogot biztosíthat az 
általa a Bankkártya igénylőlapon feltüntetett cselekvőképes természetes személy(ek)nek. A 

Bank az így megjelölt személy(ek) részére társkártyát vagy Üzleti bankkártyát bocsát ki.  
Az igénylés elutasításáról a Bank levélben értesíti az ügyfelet. Az Ügyfél a szerződésben 

hozzájárulását adja, hogy a bankkártya szerződés hatályba lépését követően, bankkártyával 
történő fizetései és készpénzfelvételei összegével, valamint a díjakkal, forgalmi jutalékkal, a 

számla és a bankkártya kezelésének költségeivel a Bank a bankszámlát közvetlenül 

megterhelje. 
A kibocsátandó kártya elkészítéséről a Bank az igény keltét követő 15, sürgős esetben 5 banki 

munkanapon belül gondoskodik és erről az ügyfelet írásban vagy telefonon tájékoztatja. A 
Bank jogosult az elkészült kártyát és a PIN kódot (külön borítékban egymástól elkülönülten, 

külön időpontban) levélben kiküldeni az Ügyfél által megadott értesítési címre. Postai úton 

való továbbítás esetén az Ügyfél köteles azonnal jelezni, ha új Kártya igénylése esetén az 
igényléstől számított 30 nap eltelte után nem kapta meg bankkártyáját, illetve PIN kódot 

tartalmazó borítékját; kártyamegújítás esetén akkor, ha a régi Kártya előlapján található 
lejárati hónap 20. napja után nem kapta meg megújított bankkártyáját. E kötelezettsége 

elmulasztásából eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget. Az értesítési címként megadott 

címre történő postai kiküldésből adódó kockázatért és eredő károkért a Bank nem vállal 
felelősséget.  

Az Ügyfél a kártyát átvételkor köteles az aláírási panelen aláírni, valamint a mellékelt 
nyomtatványokon az átvétel tényét aláírásával elismerni. 

 
 

III. SZÁMLANYITÁS, A FEDEZET BEFIZETÉSE, ÓVADÉK ELHELYEZÉSE 

 
A bankkártya igénylés benyújtásakor a számlatulajdonos köteles a bankszámláján elhelyezni 

az igényelt bankkártyához kapcsolódó minimum fedezetet, illetve a bankkártya kibocsátás 
díját. Ezen összeget az igénylés elbírálása folyamán, a kártya kibocsátásáig a 

számlatulajdonos köteles a számláján tartani. A Bank külföldi jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, a nem EGT-állam állampolgára, 
valamint a KHR-ben szereplő Ügyfél esetében jogosult a bankkártyával végrehajtott 

Tranzakciók fedezeteként, bankkártyánként óvadékot kérni. A bankkártya szerződés tartama 
alatt a Számlatulajdonos az óvadék felett nem jogosult rendelkezni. 

Amennyiben a Számlatulajdonos az óvadék befizetését a Bank felszólítására nem teljesíti, a 
Bank jogosult az igénylést elutasítani. A bankszámlán jóváírt összegek kártyával történő 

felhasználása a bankszámlára befizetett összegek esetén azonnal, átutalás esetén az összeg 

Bankhoz történő beérkezésekor lehetséges. A Bank a kártya kibocsátásának évében 
kibocsátási díjat, majd a kártya  lejáratáig évenkénti kártyadíjat számít fel. A kártya 

használatával kapcsolatos egyéb díjak és jutalékok terhelése a kártyatranzakciók 
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elszámolásával egyidejűleg történik. A kártyával kapcsolatos díjak, jutalékok és költségek 

felsorolását és mindenkori mértékét, számítási módját a Bank által közzétett Kondíciós Lista 
tartalmazza. 

A díjak, jutalékok és kamatok változásáról a Bank a bankfiókban elhelyezett és internetes 
honlapján közzétett Kondíciós Listában tájékoztatja a bankkártyával rendelkező Ügyfeleket. 

A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy Bankkártyáját csak a számlán fedezetül 

rendelkezésre tartott összeg, illetve Hitelkeret erejéig használja, és felelős azért, hogy a 
Társkártya használatára jogosult személy is így jár el. A Kártyabirtokosoknak mindig tisztában 

kell lennie a mindenkori rendelkezésére álló egyenleggel. Gazdálkodó szervezetek 
megbízásából kibocsátott Kártya esetén a Számlatulajdonos felel az alkalmazásában álló 

Kártyabirtokosok kártyahasználatáért. 
 

 

IV. A BANKKÁRTYA ÉS A PIN KÓD 
 

A bankkártya névre szóló, nem átruházható, tilos zálogba adni, óvadékba vagy letétbe 
helyezni. Bankkártya (főkártya és/vagy társkártya) kizárólag természetes személy részére 

bocsátható ki, aki rendelkezik fényképes személyazonosságát igazoló érvényes okmánnyal, 

illetve a vonatkozó törvények és banki belső szabályok megengedik a Bankkártya fedezetét 
szolgáló számla megnyitását. 

Bankkártya megszemélyesítése csak az Ügyfél személyazonosító okmányában szereplővel 
megegyező névre történhet. Gazdasági szervezetek számára kibocsátott Bankkártya a 

Kártyabirtokos neve mellett a gazdasági társaság nevét is kell, hogy tartalmazza (kivéve ez 
alól azon eseteket, ahol a Számlatulajdonos neve megegyezik a Kártyabirtokos nevével). 

Értesítési címként postafiók vagy bankfiók nem fogadható el; továbbá a Bank – kifejezetten 

az esetleges visszaélések megelőzése érdekében – jogosult az Ügyfél mobiltelefonszámának 
rögzítésére. A postai úton megküldött kártyák nem aktív státuszúak. A kártyával az Ügyfél a 

bankfiókban személyesen vagy a Bank Call Centerén keresztül történő aktiválást követően 
kezdeményezhet Tranzakciót. A Társkártya lejárati ideje a számlaszerződés érvényességi ideje 

alatt független a Számlatulajdonos Kártyabirtokos vagy más Társkártyabirtokos 

bankkártyájának lejárati idejétől. 
 

A bankkártya átvételét követően az Ügyfél felel a bankkártya rendeltetésszerű használatáért, 
valamint a bankkártya és a PIN kód biztonságos megőrzéséért és kezeléséért. A Kártya nem 

rendeltetésszerű használatából eredő kárért a Bank felelősséget nem vállal. A 

Társkártyabirtokos által a Számlatulajdonosnak okozott kárért a Bank nem vállal felelősséget. 
A társkártyával kapcsolatos banki követelések tekintetében a Számlatulajdonos, illetve a 

Kártya- és Társkártyabirtokos a Bankkal szemben egyetemlegesen kötelezettek. 
A Bank a bankkártyához PIN kódot mellékel, melyet zárt borítékban oly módon bocsát a 

kártyabirtokos rendelkezésére, hogy annak tartalmát csak a Kártyabirtokos ismerheti meg. A 
boríték sértetlenségét átvételkor a kártyabirtokos köteles ellenőrizni. A Kártyabirtokos köteles 

a PIN kódot tartalmazó borítékot annak átvételét és megjegyzését követően megsemmisíteni, 

illetve a PIN kódot titokban tartani, továbbá köteles biztosítani, hogy az más személy 
tudomására ne jusson, illetve amennyiben a PIN kódot bármilyen formában feljegyzi, köteles 

a Kártyát és a PIN kódot egymástól elkülönítve tárolni. Amennyiben a PIN kód jogosulatlan 
személy – ideértve a Bank alkalmazottját is – tudomására jut, azt azonnal jelenteni kell a 

Banknak. 

Az Ügyfél az igénylőlapon feltüntetett adatok változását a Banknak haladéktalanul köteles 
bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Bank nem felel. A Bank saját 

címének és telefonszámainak megváltozásáról ügyfelét a Bank honlapján tájékoztatja. 
A Számlatulajdonos kérésére a Bank a társkártyát megszüntetheti, valamint a napi használati 

limiteket módosíthatja, egyéb vonatkozásban azonban a Számlatulajdonos a társkártya 
használatát nem korlátozhatja. A Számlatulajdonos a Társkártyabirtokos PIN kódját nem 

jogosult megtudni.  
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A bankkártya megújítás 

A bankkártya a rajta megjelölt időpontig, a lejárati hónap utolsó napjának 24.00 órájáig 
érvényes. Az Ügyfél köteles a kártyát az érvényességi idő lejáratát követően haladéktalanul 

leadni vagy megsemmisíteni. 
A Bank az Ügyfelei részére a lejáratot megelőzően, a számlatulajdonos ellenkező kérésének  

hiányában új, jogfolytonos kártyát bocsát ki automatikusan, melynek költségeit a 

Számlatulajdonos számlájára terheli. A Bank az új jogfolytonos Bankkártya kiadását indoklás 
nélkül illetve amennyiben a Kártya érvényességi időszaka alatt tartósan, legalább 180 napon 

keresztül a Bankkártyával forgalmazás nem történt megtagadhatja.   Ha az Ügyfél nem kéri a 
kártya automatikus megújítását, erről köteles a Bankot legkésőbb 45 nappal a lejárat előtt 

írásban értesíteni. Késedelmes értesítésből származó költség az  Ügyfél terheli. 
A megújított kártyák átadása a Bank fiókjaiban történik, de a Bank jogosult a megújított 

bankkártyát inaktív állapotban az Ügyfél értesítési címére postai küldeményként megküldeni. 

 
A bankkártya letiltása 

A Kártya Kártyabirtokos birtokából történő kikerülését, elvesztését, ellopását, valamint 
jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát a Bank Call Centerén keresztül, vagy bármely 

bankfiókban személyesen haladéktalanul be kell jelenteni a Banknak. A Bank az  e célra 

szolgáló 24 órán át rendelkezésre álló telefonszámokat a bankkártyával együtt az Ügyfélnek 
átadja. Amennyiben az Ügyfél szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán 

nem követ el mindent a haladéktalan letiltás érdekében, a Bank teljes mértékben kizárja 
felelősségét a bejelentést megelőzően keletkezett károk tekintetében.  

A Bank az Ügyfél birtokából történő kikerülésének, elvesztésének, ellopásának, valamint 
jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatának bejelentését követően a bejelentett 

kártyák használatát letiltja. Az itt meghatározott bejelentést követően a Bank a Bankkártyával 

adott fizetési megbízás alapján fizetési műveletet nem teljesít, kivéve a letiltást követően vagy 
megelőzően szabályszerűen kezdeményezett sikeresen végrehajtott tranzakciókat, melyeket a 

Bank automatikusan teljesíti (elszámolja) a Bankkártyához tartozó  számla terhére. A letiltás 
végleges és visszavonhatatlan, a továbbiakban a Kártya nem használható.  

 

A bankkártya letiltás kezdeményezésére a kártyabirtokos, a társkártya-birtokos és a Bank 
jogosult. A bankkártya letiltás költsége minden esetben a Számlatulajdonost terheli. A 

bankkártya és/vagy a titkos személyi azonosító kód (PIN kód) elvesztése, ellopása, illetve 
jogosulatlan harmadik személy általi használata tényét az Ügyfél köteles haladéktalanul 

bejelenteni – letiltás céljából - a Banknál: 06 (40) 532-532 (munkanapokon 8-20 óráig), a 

Giro Bankkártya Zrt.-nél: 06 (1) 421-2299 (24 órán keresztül) illetve külföldről a VISA 
International Customer Service-nél a 06 (1) 410-581-3836 (24 órán át) telefonszámon. 

A Bank a letiltás következményeiért nem felel, még abban az esetben sem, ha a letiltási 
kérelem vagy bejelentés nem a Kártyabirtokostól érkezett. A kártya  letiltása harmadik 

személy által csak olyan igazolt esetben történhet, amikor az a Kártyabirtokos 
valószínűsíthető és méltányolható érdekében történik. Ebben az esetben letiltását a 

Kártyabirtokosnak 5 munkanapon belül írásban is meg kell erősítenie. A bankkártya 

letiltásával az Ügyfélnek esetlegesen okozott kárért a Bank nem vállal felelősséget.  
A letiltásra vonatkozó bejelentésnek lehetőleg az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- a bankkártya számát és 
- a számlaszámot 

- a kártyabirtokos nevét 

- a kártyabirtokos születési idejét 
- a kártyabirtokos anyja nevét 

- a letiltás okát. 
A kártya ellopása esetén a rendőrségi jegyzőkönyv másolatát is el kell juttatni a számlavezető 

bankfiókba. Letiltás esetén a kártyaszám tiltólistára kerül és újra nem adható ki. A Bank a 
kártya letiltásáért díjat számít fel, melyet a mindenkori Kondíciós Lista tartalmaz. 

Az Ügyfél írásbeli kérése alapján a kártya tiltását követően a Bank új bankkártyát bocsát az 

Ügyfél rendelkezésére a Kondíciós Listában meghatározott díj ellenében. 
A Bank a Bankkártya letiltása esetén a letiltást követően haladéktalanul telefonon vagy 

írásban tájékoztatja a Ügyfelet a letiltás tényéről és annak okáról. 
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A Bank jogosult a kártyákat letiltani különösen az alábbi esetekben: 

- eszköz jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja esetén;  
- a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz biztonsága érdekében; 

- amennyiben a számlához Hitelkeret kapcsolódik, és jelentős mértékben megnövekszik 
annak kockázata, hogy a fizető fél szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségét nem képes 

teljesíteni. 

 
Az Ügyfél jogosult a Bank általi letiltás feloldását írásban kérelmezni, a kérelem elbírálásáról a 

Bank írásban értesíti az Ügyfelet. 
 

Bankkártya csere egyéb okokból 
Amennyiben a bankkártya fizetésre, készpénzfelvételre, technikai okokból alkalmatlan, sérült,- 

annak visszaszolgáltatása mellett- az Ügyfél kezdeményezheti azonos adatokkal (kártyaszám, 

lejárat, PIN kód) pótkártya kibocsátását a Kondíciós Listában feltüntetett díj megfizetése 
mellett. 

 
 

V. BANKKÁRTYÁVAL ENGEDÉLYEZETT TRANZAKCIÓK LEÍRÁSA 

 
A Bankkártyával engedélyezett használati lehetőségek azonosítási és hitelesítése a 

definícióknál megadott meghatározásokkal együtt érvényes. 
Bankkártyával engedélyezett Tranzakciók típusai:  

- elektronikus környezetben a POS terminál, vagy ATM berendezés valamint 
Bankkártya egyidejű jelenlétében bonyolított Tranzakciók: Azon fizikai 

elfogadóhelyeken, illetve ATM berendezéseken, melyen az adott Bankkártya logo-ja 

feltüntetésre kerül, áru és szolgáltatás vásárlási- és készpénzkifizetési lehetősége,  
- elektronikus környezetben az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérő 

módon – (pl. telefonos vagy írásbeli megrendelés, internetes vásárlás) - nem a 
vásárlás fizikai helyszínén történik: Az adott Bankkártyán szereplő logo-val megjelölt 

elfogadóhelyeken, mint pl. interneten vagy távközlő berendezésen keresztül történő áru- vagy 

szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése,  
- nem elektronikus környezetben bonyolított bankkártyás tranzakciók.  

 
 

VI. A BANKKÁRTYA HASZNÁLATA 

 
Az Ügyfél a Bank által mindenkor jóváhagyott limitek (de maximum a számlaegyenleg) erejéig 

használhatja a kártyáját. A Bank által a Kondíciós Listában meghatározott napi vásárlási és 
ATM limiteket (mind összeg, mind darabszám tekintetében) a számlatulajdonos vagy a számla 

felett teljes körű meghatalmazással rendelkező kártyabirtokos írásban, illetve a KDB Kontakt - 
on keresztül a Kondíciós Listában meghirdetett feltételekkel módosíthatja.    

A kártyahasználat során készült bizonylatokat az Ügyfélnek saját érdekében meg kell őriznie, 

ideértve a sikertelen tranzakciókat és az ilyen esetekben keletkező készpénzzel vagy más 
módon történő fizetést igazoló bizonylatot/számlát is, hogy reklamációk esetén ezek 

felhasználhatóak legyenek. A Bank egy adott naptári időszakon belül korlátozhatja a kártyával 
végrehajtható Tranzakciók számát, összegét és a sikertelen próbálkozások számát. Az 

alapbeállításként és maximálisan megengedett Tranzakciók számát és a forgalmazás összegét 

a Kondíciós Lista tartalmazza. A Társkártya használata során történt fizetések és 
készpénzfelvételek összegével a Bank – a Számlatulajdonos külön hozzájárulása nélkül – a 

Számlatulajdonos által megadott bankszámlát (számlákat) terheli meg. 
Ügyfél  tudomásul veszi, hogy a Kártya használatáért más díjak megfizetésére is kötelezhetik 

(nem Bank által kiszabott díjak, pl. kereskedő helyen vásárláskor kiszabható díjak) vagy 
megtagadhatják a kártya elfogadását. Ebben az esetben a fizetést megelőzően – az Ügyfél 

számára jól látható helyen megjelenítésre kerül, hogy a kártyatípus elfogadása az adott 

kereskedőnél problémamentes, illetve kerül-e bármilyen díj felszámításra a kártya 
használatakor. A kereskedő tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért a 

Bank felelősséget nem vállal. 



KDB Bank (Magyarország) Zrt. 

 11 

A kártya használata bankjegykiadó automatában 

A kártya készpénzfelvételt tesz lehetővé a VISA logoval ellátott bankjegykiadó automatáknál. 
A kártyával történő készpénzfelvételt minden esetben fedezetvizsgálat előzi meg. A 

Kártyabirtokos azonosítására a PIN kód beütése szolgál. Az ATM-ból történő 
készpénzfelvételkor az automata a tranzakciókat elektronikus napló formájában rögzíti, amely 

az ellenkező bizonyításig igazolja a tranzakciók megtörténtét. Amennyiben egy nap alatt a 

PIN kód háromszor tévesen kerül megadásra, a Bank a PIN kóddal végezhető tranzakciókat 
24 órára felfüggesztheti. A Bank az elfogadó bank által alkalmazott korlátozásokért nem felel.  

 
A kártya használata pénzintézet pénztáránál /postahivatalban/ kereskedőnél 

A kártya készpénzfelvételt és vásárlást tesz lehetővé a  bankkártyán feltüntetett emblémával 
ellátott pénzintézetek fiókjainál, postahivatalokban illetve kereskedői elfogadóhelyeken. Az  

elfogadóhely a kártya használatára jogosult személy személyazonosságának ellenőrzése 

céljából, az Ügyfél biztonsága érdekében személyazonosságot igazoló okmány felmutatását 
kérheti az Ügyféltől .További kétség esetén jogosult a kártya visszatartására. A Kártyabirtokos 

köteles a tranzakcióról kiállított bizonylatot a Kártyán szereplő módon aláírni, a PIN kód 
felhasználását igénylő tranzakciók esetében a PIN kódot felhasználni  A Társkártyabirtokos 

kártyahasználattal kapcsolatos jogai megegyeznek a Számlatulajdonos Kártyabirtokos 

kártyahasználattal kapcsolatos jogaival. Egyes kereskedőknél a kártyával történő vásárlás 
feltétele lehet a PIN kód megadása is. 

A kártya elfogadását az elfogadóhely az alábbi esetekben megtagadhatja: 
- a kártya tiltólistán szerepel 

- a kártya nem aktív (le van zárva) 
- a kártya még nem aktív 

- a kártya érvényessége lejárt 

- a kártya külsőre, szemmel láthatóan megváltozott vagy sérült 
- az Ügyfél  felszólításra nem igazolja magát hatósági arcképes igazolvánnyal 

- visszaélés gyanúja esetén 
 

Az elfogadóhely a kártyával történő fizetéskor a Kártya adatairól, a vásárlás időpontjáról és 

összegéről bizonylatot állít ki. Az Ügyfél köteles a bizonylaton feltüntetett adatok – különösen 
a fizetendő összeg – valódiságáról meggyőződni. Az elfogadóhely által kiállított bizonylatot az 

Ügyfélnek a kártyáján lévő aláírással egyező módon alá kell írnia. A bizonylat egy példánya az 
Ügyfelet illeti meg. Üres (bianco) bizonylat aláírásából fakadó reklamációt a Bank nem vesz 

figyelembe.  

A Bankkártyával engedélyezett használati lehetőségek azonosítási és hitelesítése a 
definícióknál adott meghatározásokkal együtt érvényes 

A Tranzakció hitelesítésével a bankkártyával végzett tranzakció – alábbi pontokban 
meghatározott kivételekkel - jóváhagyottnak tekintendő.  

 
A tranzakció hitelesítése: 

- elektronikus környezetben a POS terminál, vagy ATM berendezés, valamint 

Bankkártya egyidejű jelenlétében bonyolított tranzakciók esetében: olyan 
ellenőrzési és hitelesítési folyamat, amelynek keretében az elektronikus fizetési eszközhöz 

hozzárendelt egyedi elektronikus adatok megadásával történik a Kártyabirtokos Bank és POS 
terminál általi azonosítása. A Tranzakció hitelesítése történhet ATM berendezés esetén PIN 

kód megadásával, POS terminál esetén - az elfogadóhely POS termináljának beállításaitól 

függően - a bizonylat Ügyfél általi aláírásával vagy a PIN-kód megadásával, illetve az 
aláírással és a PIN-kód együttes megadásával.  

- elektronikus környezetben, az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérő 
módon – (pl. telefonos vagy írásbeli megrendelés, internetes vásárlás) – nem a 

vásárlás fizikai helyszínén történik – úgy a tranzakció az elfogadóhely és a vele szerződéses 
kapcsolatban álló elfogadó pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott szabályok szerint 

kerül végrehajtásra. (Elfogadóhely engedélykérés céljából, saját elfogadó pénzforgalmi 

szolgáltatóján keresztül felveheti a kapcsolatot a Bankkal. A Bank fedezettől függően 
engedélyezi a Tranzakció végrehajtását. A Bank saját döntése alapján korlátozhatja egyes 

elfogadóhelyekkel kapcsolatos megrendelések elfogadását.)  
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- nem elektronikus környezetben bonyolított bankkártyás Tranzakciók esetében 

(imprinter-en bonyolított tranzakciók esetében) az azonosítás a személyi azonosítást 
szolgáló dokumentumok bekérésével történhet, tranzakció hitelesítése a Kártya adatok 

megadásával valamint a tranzakcióról manuálisan kiállított papír alapú bizonylat aláírásával 
történik.  
 

A fizetési megbízás visszavonása: 
A bankkártya használatával adott és jóváhagyott fizetési megbízást az Ügyfél műveletet 

legfeljebb a terhelés megtörténtéig, az elfogadóhely/kereskedő hozzájárulásával vonhatja 
vissza. 

Nem vonhatóak vissza azon fizetési megbízások, melyeknél a megbízás kezdeményezésekor a 
fizetendő összeg megállapításának módszere ismert, azonban a konkrét összeg nem 

állapítható meg előzetesen (például: szállás fizetése, autókölcsönzés stb.), beleértve azon 

fizetési megbízásokat, melyeknél az Ügyfél a fizetési megbízás kezdeményezésekor 
felhatalmazza a Bankkártya elfogadót az utólagos költségek terhelésére.  
A Bank a kártyával vásárolt árukért vagy szolgáltatásokért nem vállal felelősséget. A Bank 
nem részese az Ügyfél és az elfogadó/kereskedő között a vásárlással kapcsolatban esetleg 

felmerülő jogvitának, nem vállal felelősséget az Ügyfélnek a kártya használatából, illetve a 

kártya használatának visszautasításából származó esetleges kárért. 
A Bankkártya jogszabályba ütköző használata – ideértve a Kártya felhasználásával 

kezdeményezett, jogszabályba ütköző vásárlást vagy szolgáltatás igénybevételét is – tilos, és 
a Bankkártya-szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.  

A Bankkártya használata, a Tranzakciók elszámolása és megkifogásolása a kártyatársaság, a 
kibocsátó Bank és az Elfogadóhely bankja által meghatározott szabályok szerint, valamint a 

törvényi szabályozások figyelembevételével történik.  

 

 
VII. TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA 

 
A Bank jogosult a Számlatulajdonos részére kibocsátott valamennyi típusú fő- és társkártya 

használata alkalmával keletkezett tranzakciók összegét, azok jogosságának vizsgálata nélkül a 

bankszámlára terhelni. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank a kártya használata 
során a kártyával történt fizetések és készpénzfelvételek összegével, továbbá a díjakkal és 

jutalékokkal a bankszámláját azonnal megterhelheti. 
A fizetési művelet során megadott tranzakció összegét – amennyiben annak devizaneme nem 

egyezik a Kártyatársaság által alkalmazott elszámolási devizanemével (USD) – a 
Kártyatársaság a Bankkal történt elszámolás napján érvényes referencia árfolyamán számítja 

át az elszámolás devizanemére (USD), kivéve a Magyarországon forintban végrehajtott 

tranzakciókat. Amennyiben a Bankhoz elszámolásra beérkező fizetési megbízás devizaneme, 
valamint a terhelendő/jóváírandó számlák devizanemei egymástól eltérőek, az átszámítás a 

Bank által a feldolgozás napján alkalmazott konverziós árfolyamon történik. 
A Bank az elszámolásra beérkező fizetési műveletek (terhelések/jóváírások) összegével a 

Számlatulajdonos bankszámláját az elszámolás Bankhoz történő beérkezésének napján, vagy 

az azt követő első banki munkanapon az elszámolás értéknapjával megterheli/írja jóvá. A 
Bank jogosult a bankszámlával kapcsolatos téves jóváírásokat, illetve terheléseket 

helyesbíteni. A Bankot ez a jog időkorlátozás nélkül megilleti. 
A Számlatulajdonos köteles a bankszámla egyenlegét figyelemmel kísérni. Amennyiben a 

bankszámla negatív egyenlegű, a Bank jogosult az Ügyfél egyéb, a Banknál vezetett számlája 

terhére követelését kiegyenlíteni. 
Amennyiben a bankszámla negatív egyenlegű és az Ügyfél nem rendelkezik egyéb számlával, 

a követelés behajtásának költsége az Ügyfél tartozását növeli, illetve a Banknak jogában áll a 
bankkártya szerződést azonnali hatállyal felmondani és követelésének megtérülése érdekében 

peres eljárást indítani.  
Ha társkártya kapcsolódik a kártyaszámlához, a társkártya-műveletekkel kapcsolatos 

terhelések és jóváírások könyvelése a számlatulajdonos előzetes jóváhagyása nélkül is az 

általa megnyitott bankszámlára történik. A számlaszerződés megszűnésének időpontjában a 
fő- és társkártyát - a rajta feltüntetett lejárati időtől függetlenül - lejártnak kell tekinteni. 



KDB Bank (Magyarország) Zrt. 

 13 

VIII. REKLAMÁCIÓ 

 
Amennyiben a kérdéses tranzakciót a számlán történt terhelésének napjától számított 45 

napon belül a Számlatulajdonos nem kifogásolja meg – a rendelkezésére álló valamennyi 
bizonyítékainak benyújtásával együtt –, a Bank elfogadottnak tekinti a számlakivonat tételeit. 

Amennyiben nem a Bank volt az elfogadó hitelintézet, a kifogást és a vonatkozó 

bizonyítékokat a Bank a kézhezvételüktől számított 15 (tizenöt) napon belül továbbítja a 
kereskedelmi elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat működtető, illetve a 

készpénzkiadó automatát üzemeltető hitelintézethez, illetve az ilyen tevékenységre 
feljogosított vállalkozáshoz (elfogadó hitelintézet, vállalkozás). A kifogásolt terhelés összegét 

a Bank kizárólag akkor írja jóvá a számlán a Számlatulajdonos javára, ha a kifogásnak az 
elfogadó hitelintézet (vállalkozás) írásban véglegesen helyt adott. A reklamációt minden 

esetben írásban kell a Bankhoz benyújtani. A tranzakciók során készült bizonylato(ka)t az 

Ügyfélnek meg kell őriznie és az(ok) másolatait reklamáció esetén a Bank rendelkezésére kell 
bocsátania. 

A reklamáció jogosságának megállapítása után a Bank a tételt a Számlatulajdonos számláján 
jóváírja és erről őt írásban értesíti. 

Amennyiben a reklamáció jogtalannak bizonyul, a reklamáció során felmerült költségeket a 

Számlatulajdonos viseli. 
A foglalásokból eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget. 

 
 

IX. A BANK FELELŐSSÉGE, KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 
 

A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a Bank haladéktalanul köteles 

megtéríteni az Ügyfél mint fizető fél részére a fizetési művelet összegét, a bankszámla 
tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani, és megtéríteni az Ügyfél kárát.  

Amennyiben az Ügyfél reklamációs igényét nem a jelen Üzletszabályzat X. pontjában 
meghatározottakra (visszatérítés) alapítja, akkor a Bank 15 munkanapon belül írásban 

tájékoztatja az Ügyfelet a reklamáció kivizsgálásának, illetve az ennek alapján tett 

intézkedések eredményéről, vagy ha az elintézés hosszabb időt kíván, annak várható idejéről, 
majd a véleményéről.  

 
A bankkártya IV. pontban szabályozott letiltását megelőzően bekövetkezett, bankkártya  

elvesztéséből vagy ellopásából, illetve a bankkártya jogosulatlan használatából eredő kárt 

negyvenötezer forintnak megfelelő összeg erejéig az Ügyfél viseli. 
Nem áll fenn a Ügyfél fenti összegben írt kárviselési felelőssége abban az esetben, ha a 

bankkártyát annak fizikai jelenléte vagy elektronikus azonosítása nélkül használták.  
Az ezt meghaladó összegű, illetve a kártya letiltását követően bekövetkezett, fenti okok 

valamelyikéből eredő kárt a Bank viseli. 
A Bank mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az Ügyfél csalárd módon eljárva 

okozta, vagy a bankkártya használatára, valamint a kártya és a PIN kód megőrzésére, 

kezelésére vonatkozó, IV. és VI. pontban meghatározott rendelkezések vagy a bankkártya 
letiltására vonatkozó kötelezettsége szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével 

okozta. 
 

A bankkártya használatára, valamint a kártya és a PIN kód megőrzésére, kezelésére 

vonatkozó rendelkezések szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésének minősül 
különösen, amennyiben az Ügyfél:  

- nem jelenti be haladéktalanul a Banknak bankkártyájának elvesztését/ellopását, illetve ha 
bármilyen más módon kikerült a birtokából (őrzése alól) a kártya; 

- nem jelenti be új Bankkártya igénylése esetén, hogy a Kártya és/vagy a kapcsolódó PIN 
boríték az igénylés leadásától követő 30. napig, illetve megújított Kártya esetén a régi Kártya 

előlapján található lejárati hónap 20. napjáig nem érkezett meg sértetlen állapotban postai 

úton részére; 
- nem jelenti be haladéktalanul a Banknak a Bankkártyája adataihoz való illetéktelen 

hozzáférést, az adatok illetéktelen feljegyzését vagy ezek alapos gyanúját (kártyaszám, név, 
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aláírósávon található 3 számjegyből álló kód, lejárat rögzítése; PIN kód lelesésének észlelése; 

a Bankkártya másik készüléken történő ismételt lehúzása); 
- nem jelenti haladéktalanul be a Banknak a PIN kód másik jogosulatlan személy tudomására 

jutását; 
- a PIN kódot ráírja a Bankkártyára, vagy a feljegyzett PIN kódot a Bankkártyával együtt 

tárolja; 

- a Bankkártyát nem tartja biztonságos helyen úgy, hogy az illetéktelen hozzáférés 
lehetőségét az adott helyzetben általában elvárható módon megelőzze, illetve 

megakadályozza; 
- a Bankkártyát másnak kölcsönadja vagy zálog (biztosíték) gyanánt átadja; 

- a lejárt vagy elveszített, de megtalált Bankkártyát nem semmisíti meg vagy nem adja át a 
Banknak; 

- nem jelenti haladéktalanul a Banknak, ha a számlakivonaton vagy a Banktól kapott SMS 

értesítésben a bankszámlán végzett jogosulatlan fizetési műveletet észlel, a bankkártyával 
felhatalmazás nélküli Tranzakciót kezdeményeztek, illetve ha a rendelkezésére álló egyenleg 

összegében azonosítatlan eltérést tapasztal; 
- üres (bianco) Bankkártya-bizonylatot vagy általa el nem ismert összegről kiállított 

bizonylatot ír alá. 

 
Az esetlegesen fellépő kommunikációs vagy egyéb rendszerhiba esetén előforduló téves 

egyenlegközlésből fakadó esetleges károkért a Bank nem vállal felelősségét, továbbá ezen 
okokból keletkezett túlköltés esetén is az Ügyfél felel az összeg befizetése tekintetében.  

A Bank kártalanítási/kártérítési felelőssége a mindenkori, vonatkozó pénzforgalmi 
jogszabályok rendelkezései szerint, és az ott meghatározott mértékben áll fenn. Nem felel – a 

fentiekben meghatározottakon túl – a Bank a bankkártyával kezdeményezett Tranzakció 

végrehajtásának elmulasztásáért, illetve annak hibás teljesítéséért, ha a műveletet a Bank 
által nem engedélyezett eszköznél (terminál) vagy berendezésnél kezdeményezték. 

 
A 2009. november 1-jét követően kötött – jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó – 

szerződések esetében e pont rendelkezési nem vonatkoznak az Ügyfélre, amennyiben az nem 

fogyasztó vagy mikrovállakozás. 
 

Nem felel a Bank azon károkért, amelyek vis maior következményei, illetve amelyek a 
bankkártya használata során harmadik személyek tevékenységére, vagy mulasztására 

vezethetők vissza, különös tekintettel szolgáltatók tevékenységére vagy mulasztására. 

 
 

X. VISSZATÉRÍTÉS 
 

Az Ügyfélnek mint fizető félnek a terhelés napjától számított ötvenhat napon belül benyújtott 
kérelmére a Bank visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és 

az Ügyfél által jóváhagyott fizetési művelet összegét, ha az alábbi, együttes feltételek 

fennállását az Ügyfél hitelt érdemlően, okiratokkal bizonyítja:  

- a jóváhagyás időpontjában az Ügyfél a fizetési művelet összegét nem ismerte, és 

- a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely az Ügyfél részéről az adott 
helyzetben ésszerűen elvárható volt. 

 

Az Ügyfélnek a visszatérítés iránti kéreleméhez az alábbi okiratokat kell mellékelnie: 

- a fizetési művelet alapját képező, az Ügyfél és a kereskedő/elfogadóhely mint 

kedvezményezett közötti szerződés (amennyiben az írásban jött létre), illetve a 
kedvezményezett által kiállított számla, fizetési értesítő, elszámolás eredeti példányát, 

továbbá minden egyéb olyan okiratot, ami a visszatérítés feltételeinek fennállását hitelt 
érdemlően alátámasztja; 

- büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, amelyben kijelenti az Ügyfél, hogy a 

konkrét fizetési megbízás jóváhagyásának pillanatában a visszatérítési igény tárgyát képező 
fizetési művelet összegét nem ismerte, és/vagy arról nem is lehetett tudomása;  
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- a visszatéríteni kért összegre vonatkozó, kedvezményezettnek benyújtott reklamációját 

 és a kereskedő/elfogadóhely arra adott válaszát; 
- az Ügyfél nyilatkozatát arról, hogy a kedvezményezett az Ügyfélnek nem fizette vissza a 

visszatéríteni kért összeget, és az a javára nem került beszámításra vagy kompenzálásra. 
 

Nem tekinthető az Ügyfél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható összeget 

meghaladónak az olyan beszedés teljesítése, amely esetében feltételezhető, hogy:  
- a beszedett összeg a kedvezményezett és az Ügyfél közötti érvényes szerződésből eredő 

lejárt vagy esedékes, különösen hitel- vagy kölcsönügyletből eredő tartozás vagy 
köztartozás megfizetésére szolgál; 

- az Ügyfél a fizetési művelet lehetséges összegének felső határát meghatározta, és a 
beszedett összeg ezen értékhatáron belüli összeg volt.  

 

A Bank a hiánytalanul benyújtott visszatérítési kérelmet 10 munkanapon belül bírálja el, 
amely során jogosult további iratokat, információkat is bekérni, és az eset összes körülményét 

megvizsgálni. A Bank a pozitívan elbírált kérelem alapján legkésőbb a 10. munkanapon a 
visszatéríteni kért összeget jóváírja a Számlatulajdonos bankszámláján. A visszatérített 

összeggel jogosult a Bank megterhelni a jóváírás értéknapjával a Számlatulajdonos Számláját, 

amennyiben tudomására jut, hogy a szolgáltató közvetlenül kártalanította az Ügyfelet. 
 

Amennyiben az Számlatulajdonos nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, illetőleg a 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem EGT-állam területén található, az Ügyfél 

visszatérítésre nem jogosult.  
 

 

XI. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 

A Bank jogosult az Üzletszabályzat rendelkezéseit egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani, 
amennyiben új szolgáltatást vezet be – amelynek feltételei eltérnek az általános szerződési 

feltételektől –, illetve meglévő szolgáltatásait üzletpolitikai okokból megszünteti. 
Jogosult továbbá az Üzletszabályzat és a Kondíciós Lista egyoldalú módosítására, amennyiben 

azt jogszabályváltozás, az infláció ütemének, a fogyasztási árindex, a Bank forrásköltségének 

változása, az Ügyfélkockázati tényezők kedvezőtlen változása, az ország politikai, gazdasági 
helyzetét tükröző országkockázat növekedése, a hitelintézetek kiegyensúlyozott, prudens 

működésére vonatkozó törvényi szabályok vagy egyéb előírások szükségessé teszik. 
A Bank a fogyasztók és a mikrovállalkozásnak minősülő Ügyfelek számára kedvezőtlen 

egyoldalú módosítást a hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal jogosult 

kezdeményezni, és a módosításról papíron vagy tartós adathordozón köteles tájékoztatni az 
Ügyfeleket. A két hónapos határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a 

kezdőnapnak megfelel; ha az adott hónapban ez a nap hiányzik, a határidő a hó utolsó napja. 
A fogyasztónak, illetve mikrovállalkozásnak nem minősülő Ügyfeleket a módosítás 

hatálybalépését 15 nappal megelőzően a fiókjaiban kifüggesztett, valamint az internetes 
honlapján közzétett hirdetményben értesíti a Bank az Ügyfelek számára kedvezőtlen, 

egyoldalú szerződésmódosításról. 

Az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításról a Bank legkésőbb a 
módosítás hatálybalépését megelőző banki munkanapon a fiókjaiban kifüggesztett, valamint 

az internetes honlapján közzétett hirdetményben értesíti az Ügyfeleket. 
A módosítás a hatálybalépésének időpontjában már megkötött szerződésekre is vonatkozik. 

Amennyiben a módosítást az Ügyfél nem fogadja el, a módosítás hatálybalépését megelőző 

napig jogosult a szerződést azonnali hatállyal díj-, költség- vagy egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen felmondani. Amennyiben az Ügyfél e jogával nem él, a Felek a 

módosítást elfogadottnak tekintik. 
 

A Bankkártya szerződés megszűnik: 

- bármelyik fél indoklás nélküli, rendes felmondásával;  
- a Kártya lejárati idejével, ha az új Kártya kibocsátására nem kerül sor;  

- a Kártyabirtokos halálával; 
- a Kártyához tartozó bankszámla megszűnésével; 
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- a Bank részéről történő azonnali hatályú felmondással; 

- amennyiben a Kártya az igénylés hónapját követő 90 napon belül nem kerül aktiválásra;  
- amennyiben – a kártya megújítása esetén – az új kártya a lejárt kártya lejárati hónapjának 

utolsó napjától számított 180. napon belül nem kerül aktiválásra.  
A Ügyfél jogosult a Bankkártya szerződést egy hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül, 

írásban felmondani. Ebben az esetben az Ügyfél köteles megtéríteni a Banknak a 

felmondással kapcsolatos költségeit. Amennyiben az Ügyfél fogyasztó vagy mikrovállalkozás, 
az egy éven túl hatályban lévő Bankkártya szerződést a Ügyfél díj-, költség- vagy egyéb 

fizetési kötelezettség nélkül mondhatja fel.  
A Bank jogosult a Bankkártya szerződést két hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül, 

írásban felmondani. 
A bankszámla megszűnésével az ahhoz tartozó Bankkártya szerződés is megszűnik. 

A bankkártya szerződés megszűnésével egyidőben az Ügyfél köteles a bankkártyát a Bank 

részére haladéktalanul visszaszolgáltatni, ennek hiányában a Bank jogosult a kártyákat 
letiltani, és a közzétett hatályos Kondíciós Lista alapján kártyatiltási díjat felszámítani a le nem 

adott kártyák után. 

  
A Bank jogosult a Bankkártya szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a bankkártyát 

letiltani a következő esetekben:  
- ha az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételeket 

rendszeresen vagy súlyosan megszegi;  
- ha az Ügyfél a Bankkártya használatával vagy a Bankkártyával végzett Tranzakció útján 

jogszabálysértést követ el; 

- amennyiben a csalárd vagy jogosulatlan kártyahasználat gyanúja felmerül. 
 
Szerződésszegés esetén a Bank jogosult:  
- bármely a számlához kibocsátott Kártyát azonnal letiltani és tiltólistán közzétenni (a Bank a 

letiltás következményeiért nem felel, az Ügyfél köteles azonban a Banknak a letiltással 

okozott minden kárt és költséget megtéríteni és a kártyákat a Banknak visszaszolgáltatni), 
- a bankkártya szerződést azonnali hatállyal felmondani,  

- élhet a beszámítási jogával a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos nála elhelyezett 
bármely pénzeszköze tekintetében,  

- részben vagy egészben felhasználhatja az Ügyfél által vagy nevében nyújtott óvadékot és 

egyéb biztosítékokat, 
- megtagadhatja és megállíthatja az Ügyfél által adott fizetési megbízások teljesítését.  

 
Szerződésszegésnek minősül különösen:  

- ha az Ügyfél a bankkártya szerződéssel kapcsolatosan valótlan adatot szolgáltat a Banknak;  

- fedezetlen tranzakció végrehajtása vagy annak megkísérlése;  
- a Kártyával kapcsolatosan elkövetett vagy megkísérelt bármilyen visszaélés, különösen: a 

Kártya adatainak megváltoztatása, más személynek történő átadása, lejáraton túli használata, 
a használat során a Bankkártyán feltüntetett területi korlátozás megsértése, a letiltani kért 

Bankkártya további használata; 
- a Bankkártya használatával kapcsolatos jogszabályok megsértése;  

- egyéb szerződésellenes Bankkártyahasználat (pl. átruházás);  

- ha az ügyfél bármely fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, illetőleg 
számláján a Bank aktuális kimutatása szerint erre nem áll rendelkezésre megfelelő egyenleg.  
 
A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a bankkártyával lebonyolított tranzakciók 

ellenértékét, amelyekre vonatkozó terhelési megbízás a Bankhoz a bankszámla megszűnését 

követő időpontban érkezett be, a Bank első írásbeli felszólítására Bank részére megtéríti. 
 

 
XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen Üzletszabályzat magyar és angol nyelven készült. Amennyiben értelmezési 

különbözőség merül fel az angol és a magyar változat között, abban az esetben a magyar 
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változat az irányadó. 

A Bank és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
elsősorban jelen Üzletszabályzat, ennek rendelkezése hiányában a Bank bankszámlákról, 

pénzforgalmi szolgáltatásokról és betétekről szóló Üzletszabályzata, illetőleg az Általános 
Üzleti Feltételek, és az ebben nem szabályozott kérdésekben a pénzforgalmi, és egyéb, a 

Bank tevékenységére, működésére, szolgáltatásaira és ügyleteire vonatkozó jogszabályok, 

illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
Amennyiben az Általános Üzleti Feltételekben a jelen Üzletszabályzatban foglaltaktól eltérő 

rendelkezés található, az adott kérdésben az Üzletszabályzat rendelkezései irányadók. 
Amennyiben a Bank az Ügyfél  javára utazási biztosítást köt, a Bank jogosult a Kártyabirtokos 

azonosításához szükséges adatokat, valamint a kártya típusát a biztosító társaságnak 
megadni. 
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