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I. Bevezető rendelkezések 

 
 
1. Általános rendelkezések 
 
1.1. A KDB Bank (Magyarország) Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.; cégjegyzékszám: 01-10-041313) – továbbiakban 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. 

 
1.2. A Bank és az Ügyfél – továbbiakban együtt „Felek” – között a bankszámlavezetésre, a 

pénzforgalmi szolgáltatásokra és a betételhelyezésre vonatkozó szerződési feltételeket a Felek 
között létrejött egyedi szerződés (bankszámlaszerződés, betétszerződés), jelen Üzletszabályzat 
(továbbiakban „Üzletszabályzat” vagy „Szerződés”), – az adott banki szolgáltatás igénybevétele 
esetén – a Telefonos és elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat, a 
Bankkártya Üzletszabályzat, az e szolgáltatásokra vonatkozó egyedi szerződések és kondíciós 
listák, a Bank fizetési megbízások benyújtására szolgáló nyomtatványai, valamint a Bank 
Általános Üzleti Feltételei együttesen tartalmazzák, mely szerződési feltételek együttesen a Pft. 
értelmében vett keretszerződésnek minősülnek. 

 
1.3. A Bank és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben 

elsősorban jelen Üzletszabályzat, ennek rendelkezése hiányában az Általános Üzleti Feltételek, 
illetőleg az ebben nem szabályozott kérdésekben a pénzforgalmi, és egyéb, a Bank 
tevékenységére, működésére, szolgáltatásaira és ügyleteire vonatkozó jogszabályok, illetve a Ptk. 
rendelkezései az irányadóak. 
Amennyiben az Általános Üzleti Feltételekben a jelen Üzletszabályzatban foglaltaktól eltérő 
rendelkezés található, az adott kérdésben az Üzletszabályzat rendelkezései irányadók. 

 
1.4. Az üzletszabályzatok nyilvánosak, azokat a Bank az Ügyfelek számára nyitva álló 

üzlethelyiségeiben, illetve a Bank internetes honlapján (www.kdb.hu) közzéteszi. A Bank az 
üzletszabályzatokat, valamint a – szolgáltatás teljesítésének időtartamát, valamint a fizetési 
megbízások teljesítésének rendjét és a szolgáltató részre fizetendő valamennyi díjat, költséget, 
egyéb fizetési kötelezettséget tartalmazó – kondíciós listákat az Ügyfél kérésére – papíron vagy 
tartós adathordozón – ingyenesen rendelkezésre bocsátja a szerződéskötést megelőzően, és azt 
követően egyaránt.  

 
 
2. Fogalmak 
 

Banki munkanap: az a nap, amikor a Bank a hatályos nyitvatartási rendje szerint üzleti 
tevékenységet végez, így amelyen a Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart.  
 
Bankszámla: 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. 

 
Bankszünnap: az a nap, amikor a Bank nem végez üzleti tevékenységet.  

 
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam.  
 
EGT-n belüli fizetési művelet: az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, 
mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen 
pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam 
pénznemében történik.  
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Elektronikus forint átutalás: Elektronikus forint átutalási megbízással kezdeményezett átutalás. 
 
Elektronikus forint átutalási megbízás: a hatósági átutalási megbízás kivételével a nem papír 
alapon benyújtott – pénznemek közötti átváltást nem igénylő – belföldi forint átutalásra szóló 
megbízás. 
 
Értéknap: az a nap, amelyet a Bank a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére 
elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. 
 
Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására 
jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás – valamely fizetési 
mód szerinti – lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól.  
 
Fizetési számla: a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató ügyfele 
nevére nyitott számla, ideértve a lakossági és pénzforgalmi bankszámlát és a betétszámlát is.  
 
Fizető fél: az a jogalany,  
a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy  
b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy  
c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján 
megterhelik. 
 
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 
eljáró természetes személy. 
 
Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.  
 
Betéti Hirdetmény: a Bank által fizetett betéti és látra szóló kamatokat tartalmazó – Kondíciós 
Lista részét képező – hirdetmény. 
 
Kedvezményezett: a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja (pl. átutalás címzettje).  
 
Keretszerződés: a Bank és az Ügyfél között létrejött – Pft.-ben meghatározott kötelező tartalmi 
elemeket magában foglaló – pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, 
amely meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek 
lényeges feltételeit, ide értve a fizetési számla megnyitását is. 

 
Kondíciós Lista: 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 Betéti Hirdetmény közzétételére szolgáló dokumentum, amely az 
Ügyfél Bankkal kötött szerződésének részét képezi. 

 
Lakossági bankszámla: fogyasztó nevére nyitott bankszámla. 
 
Mikrovállalkozás: az a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amelynek – a Keretszerződés megkötésének időpontjában, a Bank rendelkezésére álló 
információk alapján – az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés 
megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió 
euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg.  
 
MNB rendelet: a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet. 
 
Papíralapú fizetési megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus 
úton írtak alá. 
 
Pénzforgalmi jogszabályok: a bankszámla vezetésre és a pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok, különösen a pénzforgalmi szolgáltatás 
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nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. 
(VIII. 6.) MNB rendelet. 
 
Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági 
tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított 
kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott.  

 
Pénzforgalmi szolgáltatás: 
a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési 
számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, 
b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési 
számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, 
c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, 
d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi 
szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, 
e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz 
- kibocsátása, 
f) a készpénzátutalás, 
g) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy 
más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési 
művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz 
üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut 
szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között. 
 
Pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet, elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet, 
Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti 
Bank és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez. 
 
Pft.: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény.  
 
Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény.  
 
Ptk.: 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 
 
Referencia-árfolyam: a Bank által közzétett, a nyilvánosság számára hozzáférhető, standard 
kondíciókkal történő, pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam. A Bank a referencia-
árfolyamokat internetes honlapján és az ügyféltérben, míg a referencia-árfolyamok alkalmazására 
vonatkozó információkat a Kondíciós Listában teszi közzé. 
 
Referencia-kamatláb: a bank által alkalmazott – referencia-kamatlábhoz kötött – kamatok 
számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető, mindenkori piaci 
referencia-kamatlábak; forint betét esetében BUBOR, jegybanki alapkamat; devizabetét esetében 
LIBOR, jegybanki alapkamat. 
Amennyiben a Betéti Hirdetményben közölt kamatok referencia-kamatlábhoz kötöttek (változó 
kamatozású betétek), a Bank a meghirdetett kamatot a referencia-kamatláb változását követve  
módosítja. A Bank az új Betéti Hirdetményt legkésőbb az életbelépés előtti napon internetes 
honlapján közzéteszi és az ügyféltérben kifüggeszti. 
 
Sorbaállítás: a Bank által vezetett bankszámlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt 
történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés 
céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a 
beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a 
Bankkal. 
 
Számlatulajdonos: a Banknál bankszámlaszerződéssel rendelkező természetes vagy jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet. 
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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.  
  
Teljesítési Rend: jelenti a Kondíciós Lista elválaszthatatlan mellékletét képező azon 
dokumentumot, amelyben a Bank rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló 
feladatokat milyen időpontra (Értéknapra) teljesíti.  
 
Ügyfél: a számlatulajdonos, illetve a számla felett rendelkezésre jogosult egyéb személy 
(képviselő, meghatalmazott). 
 
Ügyfél-azonosításra vonatkozó szabályok: Pmt., Pft. 

 
 
 

II. A bankszámla vezetés és a pénzforgalmi szolgáltatások 
általános szerződési feltételei 

 
 
1. Bankszámlanyitás 
 
1.1. A Bank a Számlatulajdonossal írásban kötött bankszámlaszerződés alapján a Számlatulajdonos 

fizetési forgalmának lebonyolítására, valamint a Bankkal folytatott ügyletek elszámolására forint, 
illetve – a Kondíciós Listában meghatározott devizákban – deviza bankszámlát nyit. 

 
1.2. A bankszámlaszerződés alapján a Bank vállalja, hogy a Számlatulajdonos részére nyitott 

bankszámlán kezeli és nyilvántartja a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, a 
számlán – a pénzforgalmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – fizetési műveleteket 
(készpénz befizetést és kifizetést, átutalást és beszedést) teljesít, továbbá a számlán történt 
jóváírásokról és terhelésekről, valamint a számla egyenlegéről a Számlatulajdonost értesíti. 

 
1.3. A bankszámlaszerződés határozatlan időre jön létre, azon a napon, amelyen azt mindkét 

szerződő fél aláírta. 
 
1.4. A bankszámlaszerződés megkötésének feltétele, hogy a Számlatulajdonos az ügyfél-

azonosításra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően 
személyazonosságát – gazdálkodó-, illetve egyéb szervezet a jogszabályban előírt hatósági vagy 
bírósági nyilvántartásba vételét, a szervezet képviselője a képviseleti jogát – igazolja, a Kondíciós 
Listában előírt, számlanyitáshoz szükséges okmányokat, iratokat bemutassa, a számla feletti 
rendelkezéshez szükséges aláírásának mintáját a Bank rendelkezésére bocsássa, valamint az 
egyedi bankszámlaszerződés aláírásával a Bank Általános Üzleti Feltételeit, jelen 
Üzletszabályzat rendelkezéseit és az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listában 
foglalt feltételeket elfogadja. 
A Bank a bankszámlanyitás feltételeként a Kondíciós Listában meghatározhatja a bankszámlán 
elhelyezendő legkisebb összeget. 

 
1.5. A Bank a bankszámlát a Számlatulajdonos teljes – nem természetes személy esetén teljes vagy 

rövidített – neve és a pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően kialakított egyedi pénzforgalmi 
jelzőszáma (bankszámlaszáma) alapján tartja nyilván és azonosítja. 

 
1.6. A Bank és a Számlatulajdonos közötti szerződéses kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a 

Banknak megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt 
munkanapon belül értesíteni a Bankot. 

 
1.7. Amennyiben a Számlatulajdonos igénybe veszi a Bank telefonos vagy valamely elektronikus 

szolgáltatását, a bankszámlaszerződés fennállása alatt a bankkártya igénylésre, illetve a 
telefonos vagy elektronikus banki szolgáltatások igénylésére vonatkozó nyilatkozatát – a 
telefonos vagy elektronikus szolgáltatás üzletszabályzatában meghatározott módon – telefonon 
vagy elektronikus csatornán is benyújthatja. 
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2. Bankszámla feletti rendelkezés 
 
2.1. A bankszámla felett a Számlatulajdonos személyesen vagy meghatalmazottja útján – 

jogszabályban meghatározott esetek kivételével – szabadon rendelkezhet. Rendelkezése nélkül 
vagy rendelkezése ellenére bankszámlája kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben 
terhelhető meg. 

 
2.2. A Számlatulajdonos köteles a bankszámla felett rendelkezésre jogosultakat az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon (aláírásbejelentő karton) a Banknak bejelenteni. 
Az aláírásra jogosultak bejelentésekor a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet képviselője a Számlatulajdonos alapítására, működésére, képviseletére 
vonatkozó jogszabályokra és belső szabályaira figyelemmel határozhatja meg a bankszámla 
feletti rendelkezés módját. 
A számla feletti rendelkezés előfeltétele, hogy a Számlatulajdonos, valamint az általa bejelentett, 
számla feletti rendelkezésre feljogosított személy (meghatalmazott) az aláírásbejelentő kartonon 
aláírásmintáját a Bank rendelkezésére bocsássa. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet esetén az aláírásbejelentés alkalmával használt bélyegző 
használata is kiköthető a számla feletti rendelkezés feltételeként. Ilyen rendelkezés hiányában a 
bélyegző csak a Számlatulajdonos nevének feltüntetésére szolgál, a Bank a bélyegzőlenyomatot 
a számla feletti rendelkezés feltételeként nem vizsgálja. 

 
2.3. Számla feletti rendelkezésre feljogosító meghatalmazást a Bank közokiratban vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratban fogad el. A meghatalmazás – összeghatárra, illetve a fizetési 
megbízás benyújtásának módjára vonatkozó – korlátozással, valamint eseti jelleggel (egy 
készpénzfizetési megbízásra vonatkozóan) is adható. A számla feletti rendelkezésre 
meghatalmazott személy – kivéve, ha a meghatalmazó külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet országának joga ezt lehetővé teszi – e 
jogát nem adhatja tovább, és nem jogosult a fizetési számlaszerződés módosítására vagy 
megszüntetésére. A Számlatulajdonos a meghatalmazott személy jogosultságát bármikor 
visszavonhatja vagy korlátozhatja. Ha a bankszámla felett több személy jogosult rendelkezni, az 
aláírásbejelentő kartonon meg kell jelölni a számla feletti rendelkezés módját (önálló vagy 
együttes). 

 
2.4. Természetes személy Számlatulajdonos halála esetén a meghatalmazott számla feletti 

rendelkezési joga megszűnik. A meghatalmazott köteles a meghatalmazó elhalálozásának tényét 
a Banknak haladéktalanul bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a 
Bankot felelősség nem terheli. A Bank a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti, amennyiben 
a halál tényéről okirat alapján, hitelt érdemlően tudomást szerez. 

 
2.5. Valamennyi bankszámlához külön aláírásbejelentő kartont kell kitölteni, és a kartonon szereplő 

adatok, illetve aláírások bármilyen módosítása esetén új kartont kell felvenni. A szabályszerűen 
kitöltött aláírásbejelentő kartont a Bank a számlavezető bankfiókban haladéktalanul, míg a Bank 
többi fiókjában a következő banki munkanapon belül helyezi érvénybe. 

 
2.6. Amennyiben a lakossági bankszámlának több Számlatulajdonosa van, a tulajdonostársakat a 

számlával kapcsolatosan azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik; a 
szerződésből eredő jogaik és kötelezettségeik egyetemlegesek. Eltérő rendelkezés hiányában a 
Számlatulajdonosok tulajdoni hányada egyenlő. A bankszámlaszerződés módosítására és  
megszüntetésére abban az esetben is csak együttesen jogosultak a tulajdonostársak, ha a 
számla felett önállóan jogosultak rendelkezni. 
Közös tulajdonú bankszámlának csak két tulajdonosa lehet. 

 
2.7. A bankszámla felett az arra jogosult a Bank erre a célra rendszeresített megfelelő nyomtatványai 

használatával, az érintett bankszámla számának és a Számlatulajdonos teljes – jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezet esetében teljes vagy 
rövidített – nevének jól olvasható feltüntetésével, valamint a rendelkezésre jogosult Banknál 
bejelentett aláírásával rendelkezhet.  
Amennyiben az Ügyfél személyesen jár el, a Bank az aláírás vizsgálata mellett jogosult az Ügyfél 
személyi adatainak ellenőrzésére is. 
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A telefonon vagy elektronikus úton érkezett, valamint bankkártyával kezdeményezett fizetési 
megbízásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket a Bank vonatkozó üzletszabályzatai 
tartalmazzák. 
 

2.8. A jogszabályban előírt nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet részére nyitott pénzforgalmi számlán: 

a) gazdasági társaság és szövetkezet esetén a pénzforgalmi számla terhére, illetve – a törzstőke, 
illetve az alapítói vagyon kivételével – javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, 
amíg a Számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét 
benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte; 

b) nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek esetén a pénzforgalmi számla terhére, 
illetve – a törzstőke, illetve az alapítói vagyon kivételével – javára fizetési megbízást teljesíteni 
az a) pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel 
megtörténtének igazolását követően lehet. 

 
 
3. Halál esetére szóló rendelkezés 
 
3.1. Természetes személy Számlatulajdonos halála esetére a bankszámláján elhelyezett összeg 

feletti rendelkezésre más természetes személyt mint kedvezményezettet jelölhet meg. Halál 
esetére szóló rendelkezés a kedvezményezett nevének, születési helyének és idejének, anyja 
nevének és állandó lakcímének megadásával a Banknál személyesen, illetve közokiratban vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratban tehető. 

 
3.2. A Bank a Számlatulajdonos halála esetén a megjelölt kedvezményezett részére – a halál 

tényének okirati bizonyítását és a kedvezményezettnek az ügyfélkénti azonosítását követően – a 
bankszámla egyenlegét a kedvezményezett rendelkezése alapján – a bankszámla egyidejű 
megszüntetése mellett – kifizeti. A bankszámla egyenlege ez esetben nem képezi a hagyaték 
tárgyát, a kedvezményezett hagyatéki eljárás nélkül, illetőleg attól függetlenül jogosult 
rendelkezni a számlán lévő összeg felett. 

 
3.3. A Számlatulajdonos a halál esetére szóló rendelkezését bármikor módosíthatja, illetve 

visszavonhatja, azonban a kedvezményezett halála esetére helyettes kedvezményezett nem 
jelölhető. 

 
 
4. Számlakivonat 
 
4.1. A bankszámlán történt jóváírásokról és terhelésekről, illetve a bankszámla egyenlegéről a Bank 

számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost az egyedi bankszámlaszerződésben általa 
választott módon, illetve gyakorisággal.  

  
4.2. A számlakivonat tartalmazza – többek között – a bankszámla tételes forgalmát, nyitó és záró 

egyenlegét, a fizetési műveletek típusát, azonosítását lehetővé tevő hivatkozást, a fizető fél, 
illetve a kedvezményezett adatait, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információt 
(közleményt) a fizetési művelet összegét, a fizetési művelet fizetési megbízásban meghatározott 
devizanemben számított összegét, a Bank  által a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott 
átváltási árfolyamot, tételesen a Bank részére fizetendő valamennyi díjat, költséget vagy egyéb 
fizetési kötelezettséget, valamint a jóváírás vagy terhelés értéknapját. 

 
4.3. A Bank díjmentesen – eltérő megállapodás hiányában – havonta egy számlakivonatot bocsát a 

Számlatulajdonos rendelkezésére, papír alapon vagy elektronikus formában. 
Elektronikus banki szolgáltatással rendelkező lakossági Számlatulajdonos számára a Bank 
elektronikus formában teszi hozzáférhetővé a számlakivonatot, azonban a Számlatulajdonos az 
elektronikus formátumú mellett esetenként havonta egy papíralapú számlakivonatot is igényelhet, 
amelyet ingyenesen átvehet a Bank bármely fiókjában. 
A papíralapú számlakivonatot a Számlatulajdonos a Bank fiókjaiban személyesen átveheti, illetve 
a Számlatulajdonos kérésére a kivonatot a Bank a Számlatulajdonos által megadott címre 
postázza. 
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4.4. Az ingyenesen rendelkezésre bocsátott számlakivonaton túl a Bank a Kondíciós Listában 
meghatározott díj ellenében más módon is ad utólagos tájékoztatást a Számlatulajdonosnak a 
bankszámla forgalmáról, illetve a számlán bonyolított fizetési műveletekről. 

 
 
5. Fizetési műveletek, fizetési módok 
 
5.1. A Bank fizetési műveletet – hatósági átutalás és átutalási végzés kivételével – csak akkor teljesít, 

ha azt a fizető fél előzetesen – illetőleg a 6.2.2. és 6.2.3. pontokban meghatározott esetekben 
utólag – jóváhagyta. 

 
5.2. A fizetési műveletek lebonyolítására az alábbi fizetési módok alkalmazhatók: 

a) Fizetési számlák közötti fizetési módok: 

aa)  átutalás 

ab)  beszedés 

ac)  hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés 

ac)  a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés 

ad)  okmányos meghitelezés (akkreditív) 
 

b) Fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen:  

ba)  a készpénzbefizetés fizetési számlára 

bb)  a készpénzkifizetés fizetési számláról 
 

A fizetési módokra vonatkozó részletes szabályokat a Pft., valamint az MNB rendelet tartalmazza. 
 
5.3. A fizetési számlák közötti fizetési módok 
 
5.3.1. Átutalás 
 
5.3.1.1. Az átutalási megbízással az Ügyfél megbízza a Bankot, hogy bankszámla terhére meghatározott 

összeget utaljon át a kedvezményezett fizetési számlája javára. Az átutalás útján a 
Számlatulajdonos bankszámlájára érkező forint vagy deviza összeget a Bank fogadja, és a 
számlán jóváírja. 

 
5.3.1.2. A bankszámla terhére adott átutalási megbízás lehet: 

 egyszeri vagy rendszeres átutalás (meghatározott időközönként ismétlődően teljesítendő 
átutalás, amelyet a Bank visszavonásig vagy a megbízásban megjelölt határnapig, illetve 
határidő lejártáig teljesít); 

 azonnali vagy határidős átutalás (a Teljesítési Rendben meghatározottnál későbbi terhelési 
nappal adott megbízás); 

 belföldi vagy külföldi átutalás (a fizető fél és a kedvezményezett számláját más országban 
vezetik); 

 bankon kívüli vagy bankon belüli átutalás (a fizető fél és a kedvezményezett számláját 
egyaránt a Bank vezeti); 

 átvezetés: a Számlatulajdonos Bank által vezetett különböző számlái közötti átutalás; 

 csoportos átutalás: a Számlatulajdonos az azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek 
javára szóló átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be. 

 
5.3.1.3. Rendszeres és határidős átutalás esetén, amennyiben az Ügyfél által meghatározott terhelési 

nap munkaszüneti napra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap, úgy az azt követő banki 
munkanapot kell terhelési napnak tekinteni. 

 
5.3.2. Beszedés 
 
5.3.2.1. A beszedési megbízással a Számlatulajdonos mint kedvezményezett megbízza a Bankot, hogy 

bankszámlája javára, a fizető fél (kötelezett) fizetési számlája terhére meghatározott összeget 
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szedjen be. A beszedési megbízást a Bank továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 
A Számlatulajdonos mint fizető fél (kötelezett) fizetési számlája terhére benyújtott beszedési 
megbízásokat a Bank a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályok előírásainak megfelelően 
teljesíti. 

 
5.3.2.2. A beszedési megbízás típusai: 

 Csoportos beszedés: 
A csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás alapján a 
Számlatulajdonos mint fizető fél (kötelezett) a felhatalmazásban megjelölt kedvezményezett 
számára engedélyezi csoportos beszedési megbízás benyújtását a bankszámlája terhére, 
egyúttal megbízza a Bankot, hogy a felhatalmazásban megjelölt kedvezményezett által a 
számla terhére benyújtott csoportos beszedési megbízást a felhatalmazásban 
meghatározottak szerint rendszeresen teljesítse. A Bank az átvett, csoportos beszedési 
megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás alapján annak pénzforgalmi szolgáltatója útján 
értesíti a kedvezményezettet a felhatalmazás befogadásáról, módosításáról vagy 
megszüntetéséről. A teljesítés Számlatulajdonos által meghatározott felső értékhatárának 
összegéről kizárólag a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén értesíti a Bank a 
kedvezményezettet. 
A Számlatulajdonos mint kedvezményezett a fizető felek (kötelezettek) felhatalmazása 
alapján az azonos jogcímű, különböző fizető felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési 
nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be a Banknak; 
a Bank pedig továbbítja azokat a fizető felek számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatókhoz. 

 Felhatalmazó levélen alapuló beszedés: 
A Számlatulajdonos mint fizető fél (kötelezett) a felhatalmazó levélben megjelölt 
kedvezményezett számára engedélyezi beszedési megbízás benyújtását a fizetési számlája 
terhére, egyúttal megbízza a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy a kedvezményezett által a 
számla terhére benyújtott beszedési megbízást a felhatalmazó levélben meghatározottak 
szerint teljesítse. 
A Számlatulajdonos mint kedvezményezett felhatalmazó levélen alapuló beszedési 
megbízását a Bank továbbítja a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

 Végrehajtható okiraton alapuló beszedés: 
Amennyiben a bírósági végrehajtás általános feltételei 2009. november 1. napját megelőzően 
fennálltak, a pénzkövetelés pénzforgalmi úton történő behajtására jogosult Számlatulajdonos 
a kötelezett fizetési számlája terhére beszedési megbízást nyújthat be a kötelezett erre 
vonatkozó felhatalmazása hiányában is, amennyiben annak a Pft.-ben meghatározott 
feltételei fennállnak. 

 Váltóbeszedés: 
Váltón alapuló követelés beszedésére irányuló megbízás, amely esetében a váltó egyenes 
adósának a beszedés teljesítésére vonatkozó felhatalmazását a váltó testesíti meg. 

 Határidős beszedés: 
A határidős beszedési megbízással a Számlatulajdonos mint kedvezményezett megbízza a 
Bankot, hogy bankszámlája javára, a kincstárnál számlával rendelkező fizető fél terhére 
meghatározott összeget szedjen be megállapodás alapján történt fizetési 
kötelezettségvállalás érvényesítése céljából. 

 Okmányos beszedés: 
Az okmányos beszedésre vonatkozó megbízással a Számlatulajdonos mint az alapügylet 
kedvezményezettje a követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja át a 
Banknak, hogy azokat csak fizetés, váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén 
szolgáltassa ki a fizető félnek (címzettnek).  
 

5.3.3. Hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés 
 
5.3.3.1. A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint az adó- és közigazgatási végrehajtási eljárásban a 

pénzkövetelést hatósági átutalással vagy átutalási végzésben foglaltak szerinti átutalással kell 
teljesíteni. 
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5.3.3.2. A hatósági átutalási megbízás – illetőleg átutalási végzés – alapján a Bank a Számlatulajdonos 
számlája terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalási megbízást adó  
kedvezményezett által meghatározott – illetőleg az átutalási végzésben megjelölt – fizetési 
számlára. 
Amennyiben a Számlatulajdonos hatósági átutalási megbízás adására jogosult, a hatósági 
átutalást a Bankon keresztül is kezdeményezheti. A Bank köteles azt továbbítani a hatósági 
átutalásban feltüntetett fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére. 

 
5.3.4. A fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés 

 

Az e fizetési módra (bankkártyával történő fizetés) vonatkozó általános szerződési feltételek a 
Bankkártya Üzletszabályzatban találhatók.  

 
5.3.5. Okmányos meghitelezés (akkreditív) 
5.3.5.1. Az okmányos meghitelezéssel a Bank („nyitó pénzforgalmi szolgáltató”) az alapügyletben 

kötelezett Számlatulajdonos megbízása alapján saját nevében arra vállal kötelezettséget, hogy 
ha a kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat hozzá 
benyújtja, illetve az okmányos meghitelezésben előírt egyéb feltételeket teljesíti, akkor az 
okmányos meghitelezésben meghatározott összeget az okmányok megfelelősége esetén részére 
átutalással megfizeti.  

 
5.3.5.2. A kedvezményezett az okmányos meghitelezésben előírt okmányokat a Bank által e célra 

rendszeresített igénybejelentő levéllel közvetlenül vagy a számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltatója útján juttathatja el a Bankhoz.  

 
5.4. A fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok 
 
5.4.1. Készpénzbefizetés: 
 
5.4.1.1. A Bank pénztáraiban – valamint külön megállapodás alapján pénztári órákon kívül a Bank erre a 

célra rendszeresített éjszakai trezorjaiban – az Ügyfél vagy egyéb fizető fél készpénzbefizetési 
bizonylat kitöltésével és aláírásával forintban, illetve – a Kondíciós Listában meghatározott – 
valutában készpénzt fizethet be a Számlatulajdonos számlájára. 

 
5.4.1.2. A pénztárban befizetett készpénzt a Bank az átvétel alkalmával megszámolja, illetve 

forgalomképességét ellenőrzi, és haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos számláján. A Bank 
pénztárszolgálatot a Kondíciós Listában és a fiókjaiban közzétett pénztári órák alatt tart fenn. 

 
5.4.1.3. A Számlatulajdonos kérésére a Bank a befizetett készpénz feldolgozását (számolását, 

forgalomképességi vizsgálatát) a befizetést követően, a fizető fél távollétében is elvégzi, 
amennyiben a Számlatulajdonos olyan nyilatkozatot tesz, amellyel a befizetett készpénzhez 
mellékelt jegyzék szerinti összeghez képest a Bank által a készpénz feldolgozásakor észlelt és 
jegyzőkönyvben rögzített eltérést elfogadja, és azzal kapcsolatban a Bank anyagi felelősségét 
kizárja. (zsákos befizetés, éjszakai trezorba történő befizetés) 

 
5.4.2. Készpénzkifizetés: 
 
5.4.2.1. A Számlatulajdonos és az általa feljogosított személy kifizetési pénztárbizonylat kitöltésével és 

aláírásával a Bank pénztáraiban készpénzt vehet fel a Számlatulajdonos számlájáról. 
 
5.4.2.2. A Kondíciós Listában meghatározott összeghatár feletti készpénzfelvételi igényét az Ügyfélnek 

előzetesen be kell jelentenie. 
 
5.4.2.3. A bankkártyával történő készpénzfelvétel általános szerződési feltételeit a Bankkártya 

Üzletszabályzat tartalmazza. 
 
 
6. Fizetési megbízások 
 
6.1. A fizetési megbízások benyújtása, átvétele és teljesítése 
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6.1.1. Az Ügyfél a Bank által rendszeresített, illetve a pénzforgalmi jogszabályokban meghatározott 
formanyomtatványokon papíron, valamint – a Telefonos és elektronikus banki szolgáltatásokra 
vonatkozó üzletszabályzatban meghatározott módon – telefonon és elektronikus úton nyújthat be, 
illetve – a Bankkártya Üzletszabályzatban foglaltak szerint – bankkártyával kezdeményezhet 
fizetési megbízást. 

 
6.1.2. A Bank csak a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmazó, és a 

Számlatulajdonostól vagy a számla feletti rendelkezésre, illetve a fizetési megbízás benyújtására 
jogosult egyéb személy által aláírt – illetve az adott fizetési megbízás esetén lehetséges egyéb 
módon jóváhagyott – fizetési megbízást teljesíti. 

 
6.1.3. A fizetési megbízás teljesítéséhez az Ügyfél köteles megadni a fizetési megbízás összegét, 

devizanemét, a fizető fél – és számlák közötti fizetési megbízás esetén a kedvezményezett – 
nevét és számlájának pénzforgalmi jelzőszámát, valamint a fizetési megbízás keltét és – 
értéknapos fizetési megbízások esetén – értéknapját, továbbá az adott fizetési megbízáshoz 
szükséges további azonosítót vagy egyéb adatot. 
Nemzetközi fizetések esetében az átutalási megbízásnak tartalmaznia kell e fizetés jogcímét és a 
kedvezményezett országkódját, illetve az Európai Unió tagállamaiba irányuló átutalások esetén a 
kedvezményezett nemzetközi bankszámlaszámát (IBAN), valamint a kedvezményezett 
számlavezető pénzügyi intézményének azonosító kódját (BIC vagy SWIFT kód). 

 
6.1.4. Hiányosan, olvashatatlanul, helytelenül vagy ellentmondásosan kitöltött, illetve javított vagy nem 

megfelelően aláírt (a továbbiakban: hibás) papíralapú fizetési megbízásokat a Bank nem teljesít. 
Amennyiben a helyesbítés, kiegészítés, illetve megerősítés a fizetési megbízás átvételének 
napján (személyesen, telefonon vagy elektronikus csatornán) nem történik meg, a Bank az ilyen 
fizetési megbízásokat – az ok megjelölésével – visszautasítja, és teljesítés nélkül visszaadja, 
illetve visszaküldi az Ügyfélnek. A hibás megbízás késedelmes teljesítéséből, illetve 
teljesítésének elmaradásából származó következményekért a Bankot felelősség nem terheli. 
 

6.1.5. A Bank – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem 
teljesíthető fizetési megbízásokat visszautasítja, kivéve ha a Számlatulajdonossal másként 
állapodik meg. 
A Számlatulajdonos köteles a Banknak a fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési 
megbízásokkal összefüggésben felmerülő bármilyen költségét megtéríteni, illetve a Bank jogosult 
az ebből származó követelést a Számlatulajdonos bankszámlájával szemben érvényesíteni. 
 

6.1.6. A Bank a bankszámla terhére benyújtott hatósági átutalást és átutalási végzés alapján történő 
átutalásokat, valamint azonnali beszedési megbízásokat – a Számlatulajdonos és a Bank közötti 
eltérő megállapodás hiányában – a bankszámlához kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti.  
 

6.1.7. A Bank a fizetési megbízásokat a Kondíciós Listában közzétett Teljesítési Rendben 
meghatározott átvételi határidőn belül veszi át tárgynapi teljesítésre. Amennyiben a fizetési 
megbízás az adott fizetési megbízásra meghatározott átvételi határidő záró időpontját követően 
érkezik be a Bankhoz, azt a Bank a következő banki munkanapon, az adott fizetési megbízásra 
meghatározott átvételi határidő figyelembevételével tekinti átvettnek. 
A Bank a fizetési megbízásokat a Bankhoz történő beérkezésük sorrendjében – a Teljesítési 
Rendben meghatározott átvételi határidőre és a 6.1.8. pontban foglaltakra figyelemmel – veszi át, 
és a bankszámla terheléseket – törvény vagy a Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének 
hiányában – az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel időpontjára, sorrendjére vonatkozóan a 
Bank nyilvántartása az irányadó. A visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek 
kell tekinteni. 

 
6.1.8. A fizetési megbízás átvételének időpontja: 

a) Amennyiben az Üzletszabályzat az adott fizetési megbízásra vonatkozóan eltérően nem 
rendelkezik, a fizetési megbízás átvételének időpontja a Teljesítési Rendben meghatározott 
átvételi határidőn belüli időpont, amikor a fizetési megbízás a Bankhoz beérkezett, azzal, hogy a 
nem Banki munkanapon beérkezett fizetési megbízást a következő Banki munkanapon kell 
átvettnek tekinteni.  

b) Amennyiben a fizetési megbízást kezdeményező Ügyfél és a Bank megállapodnak, hogy a 
fizetési megbízás teljesítését a Bank egy meghatározott napon vagy egy meghatározott időszak 
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eltelte után vagy azon a napon kezdi meg, amikor a Számlatulajdonos rendelkezésre bocsátotta 
a teljesítéshez szükséges fedezetet, az átvétel időpontjának – a Teljesítési Rendben 
meghatározott átvételi határidő figyelembevételével – a megállapodásban meghatározott napot 
kell tekinteni. Amennyiben e nap nem Banki munkanap, az átvétel időpontjának a következő 
Banki munkanapot kell tekinteni.  

c) Ha törvény vagy a Számlatulajdonossal történt megállapodás alapján a Bank a fizetési 
megbízást sorbaállítja, a fizetési megbízás átvételének időpontja a Teljesítési Rendben 
meghatározott átvételi határidőn belüli időpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) 
szükséges fedezet a Számlatulajdonos bankszámláján rendelkezésre áll. 

d) Átutalási végzés esetében az átvétel időpontja a Teljesítési Rendben meghatározott átvételi 
határidőn belüli időpont, amikor a Banknak az átutalási végzés alapján a fizetési kötelezettsége 
beáll. Ez a rendelkezés az átutalási végzésben megjelölt pénzösszeg visszatartására 
megfelelően irányadó. 

e) Elektronikus forint átutalás esetén a fizetési megbízás átvételének időpontja az a Teljesítési 
Rendben meghatározott átvételi határidőn belüli időpont, amikor az Elektronikus forint átutalási 
megbízás a Bankhoz beérkezett, és a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a 
Számlatulajdonos bankszámláján rendelkezésre áll. Ha az Elektronikus forint átutalási megbízás 
terhelési nap feltüntetésével került benyújtásra, a fizetési megbízás átvételének időpontja az az 
időpont, amikor a terhelési napon a fizetési megbízás teljesítéséhez (részteljesítéshez) 
szükséges fedezet a Számlatulajdonos bankszámláján rendelkezésre áll. Ha a terhelési napként 
meghatározott nap nem munkanapra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor az azt 
követő Banki munkanapot kell terhelési napnak tekinteni. 

 
6.1.9. A Bank a fizetési megbízás teljesítésének a határidejét a fizetési megbízás átvételének 6.1.8. 

pontban foglaltak szerint meghatározott időpontjától számítja. Amennyiben az adott fizetési 
megbízás 6.1.8. pontban meghatározott átvételének feltétele a teljesítéshez (részteljesítéshez) 
szükséges fedezet megléte, a bankszámla terhelését a Bank az átvétel időpontjában kezdi meg. 
 

6.1.10. A Bank az egyes fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatok teljesítésének határidejét 
a Kondíciós Listában közzétett Teljesítési Rendben határozza meg. 

 
6.1.11. Fizetési művelet teljesítése során a Bank a fizetési műveletben használt bankszámlaszám által 

megjelölt kedvezményezett, illetve fizető fél és a névvel megjelölt kedvezményezett, illetve fizető 
fél egyezőségét – hatósági átutalás illetve átutalási végzés kivételével – nem köteles vizsgálni. A 
fizetési műveleteket a Bank az egyedi azonosító (pl. számlaszám) alapján teljesíti. 

 
6.2. A fizetési műveletek jóváhagyása, visszavonása, helyesbítése és visszahívása 
 
6.2.1. Az Ügyfél a fizetési műveletet írásban, a hiánytalanul és szabályosan kitöltött fizetési megbízás 

(egyéb jóváhagyást tartalmazó irat) Banknál bejelentett módon történő aláírásával, és Bankhoz 
történő benyújtásával, valamint – a vonatkozó üzletszabályzatokban meghatározott módon – 
telefonon vagy elektronikus úton – eltérő rendelkezés hiányában a megbízás benyújtásakor, 
előzetesen – hagyja jóvá. 

 
6.2.2. A bankkártyával kezdeményezett fizetési megbízások előzetes és utólagos jóváhagyására 

vonatkozó szabályokat a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazza. 
 
6.2.3. A Számlatulajdonos a csoportos és a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás 

teljesítésére értékhatárt (limitet) jelölhet meg. A limitben meghatározott összeg felett a Bank a 
megbízást nem teljesíti. A Bank a csoportos beszedési megbízásról annak teljesítése előtt is 
értesítheti a Számlatulajdonost, aki a terhelési napot megelőző munkanap végéig a megbízás 
teljesítését letilthatja. 

 
6.2.4. Az Ügyfél az általa kezdeményezett fizetési megbízást – a vonatkozó Kondíciós Lista eltérő 

rendelkezése hiányában – a terhelés megkezdéséig, de legfeljebb a fizetési megbízás 
benyújtásának napján a pénztári órák alatt módosíthatja vagy visszavonhatja. Értéknapos 
(terhelési naphoz kötött) fizetési megbízás esetén az Ügyfél a fizetési megbízást a felek által 
megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. Beszedés esetében az 
Ügyfél a fizetési megbízást a terhelést megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. 
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Amennyiben az Ügyfél a fizetési megbízás visszavonását vagy módosítását nem írásbeli 
formában közli, a Bank az írásbeli megerősítés megérkezéséig függőben tartja a megbízás 
teljesítését. 

 
6.2.5. Ha a fizetési megbízást a kedvezményezett kezdeményezte (pl. csoportos beszedési megbízás), 

vagy rajta keresztül kezdeményezték (pl. POS terminálon bankkártyával kezdeményezett fizetési 
megbízás), a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a 
kedvezményezett részére való átadását követően az Ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja 
vissza. Az olyan fizetési megbízás esetén, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy 
rajta keresztül kezdeményeztek, a fizetési megbízás visszavonásához a kedvezményezett 
hozzájárulása szükséges. 

 
6.2.6. A Számlatulajdonos köteles a Banknak a fizetési megbízás visszavonása, visszahívása, 

módosítása miatt felmerülő bármilyen költségét megtéríteni, illetve a Bank jogosult az ebből 
származó követelést a Számlatulajdonos bankszámlájával szemben érvényesíteni. 

 
6.2.7. Az Ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési 

művelet teljesítését követő második hónapnak a fizetési számla megterhelésének napjával 
megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan 
teljesített fizetési művelet helyesbítését. 

 
6.2.8. Amennyiben a Bank a fogyasztó vagy mikrovállalkozás helyesbítés iránti kérelmét elutasítja, a 

Bank köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési műveletet a Számlatulajdonos mint fizető fél 
jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést műszaki hiba vagy 
üzemzavar nem akadályozta.  

 
6.2.9. Jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a Bank haladéktalanul köteles megtéríteni a 

fizető fél részére a fizetési művelet összegét és a fizetési számla tekintetében a megterhelés 
előtti állapotot helyreállítani, valamint köteles megtéríteni a fizető fél kárát. 

 
6.2.10. Az Ügyfél és a Bank a Bankon kívülre irányuló Elektronikus forint átutalási megbízás teljesítését 

követő 30 munkanapon belül az Ügyfél által kezdeményezett átutalás visszahívását 
kezdeményezheti az alábbi három esetben: 

 duplikált küldés; 

 technikai probléma okozta helytelen megbízás; 

 visszaélés-gyanús megbízás. 

Amennyiben az Ügyfél az általa kezdeményezett, Bankon kívülre irányuló Elektronikus forint 
átutalási megbízást a 6.2.4. pontban meghatározott időpontot követően kívánja visszavonni, erre 
irányuló kérelme az Elektronikus forint átutalási megbízás visszahívása iránti kérelemnek minősül. 
 

6.2.11. Amennyiben a visszahívott Elektronikus forint átutalás összege a kedvezményezett számláján 
jóváírásra került, az csak a kedvezményezett hozzájárulása esetén kerülhet visszautalásra. Ha a 
Számlatulajdonos bankszámláján jóváírt Elektronikus forint átutalás összegének visszahívását 
kezdeményezik, és a Számlatulajdonos a visszahívási kérelem Bank általi kézhezvételétől 
számított 60 munkanapon belül nem járul hozzá a visszautaláshoz, a Bank a visszahívást 
visszautasítja. Amennyiben a Számlatulajdonos hozzájárulása alapján forinttól eltérő 
devizanemben vezetett bankszámlán jóváírt Elektronikus forint átutalás kerül visszautalásra, a 
Bank a 9.1. és 9.2. pontok megfelelő alkalmazásával az Elektronikus forint átutalás 
devizaszámlán jóváírt összegét utalja vissza. 

 
 
7. Visszatérítés 
 
7.1. A Számlatulajdonosnak mint fizető félnek a terhelés napjától számított ötvenhat napon belül 

benyújtott kérelmére a Bank visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül 
kezdeményezett, és a Számlatulajdonos által jóváhagyott fizetési művelet összegét, ha az alábbi, 
együttes feltételek fennállását a Számlatulajdonos hitelt érdemlően, okiratokkal bizonyítja:  

 a jóváhagyás időpontjában a Számlatulajdonos a fizetési művelet összegét nem ismerte, és 
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 a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely a Számlatulajdonos részéről 
az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. 

 
7.2. A Számlatulajdonosnak a visszatérítés iránti kéreleméhez az alábbi okiratokat kell mellékelnie: 

 a fizetési művelet alapját képező, a Számlatulajdonos és a kedvezményezett között létrejött 
eredeti szerződést; 

 büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, amelyben kijelenti a Számlatulajdonos, 
hogy a konkrét fizetési megbízás jóváhagyásának pillanatában a visszatérítési igény tárgyát 
képező fizetési művelet összegét nem ismerte, és/vagy arról nem is lehetett tudomása;  

 a vitatott fizetési megbízás alapjául szolgáló eredeti számlát, valamint a visszatéríteni kért 
összeg terhelését megelőző időszakban a kedvezményezett által kiállított számlák, fizetési 
értesítők, elszámolások eredeti példányát, továbbá minden egyéb olyan okiratot, ami a 7.1. 
pontban meghatározott feltételek fennállását hitelt érdemlően alátámasztja; 

 a visszatéríteni kért összegre vonatkozó, kedvezményezettnek benyújtott reklamációját és a 
jogosult arra adott válaszát; 

 a Számlatulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a kedvezményezett a Számlatulajdonosnak nem 
fizette vissza a visszatéríteni kért összeget, és az a javára nem került beszámításra vagy 
kompenzálásra. 

 
7.3. Nem tekinthető a Számlatulajdonos részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható összeget 

meghaladónak az olyan beszedés teljesítése, amely esetében feltételezhető, hogy:  

 a beszedett összeg a kedvezményezett és a Számlatulajdonos közötti érvényes 
szerződésből eredő lejárt vagy esedékes, különösen hitel- vagy kölcsönügyletből eredő 
tartozás vagy köztartozás megfizetésére szolgál; 

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

 
7.4. 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 a Számlatulajdonost. 

 
7.5. A Számlatulajdonos nem jogosult a visszatérítésre, ha a fizetési megbízásra vonatkozó 

jóváhagyást közvetlenül a Banknak adta, és a fizetési műveletre vonatkozó előzetes tájékoztatási 
kötelezettséget a Bank vagy a kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének 
esedékességét megelőzően huszonnyolc nappal teljesítette. 

 
7.6. Amennyiben az Ügyfél nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, illetőleg a kedvezményezett 

pénzforgalmi szolgáltatója nem EGT-állam területén található, visszatérítésre nem jogosult.  
 
 
8. Felelősség a fizetési művelet teljesítéséért  
 
8.1. Ha a fizetési műveletet a Számlatulajdonos mint fizető fél kezdeményezte, a fizetési művelet 

hibás teljesítéséért a Bank felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. A Bank – felelősségének fennállása 
esetén – a Számlatulajdonos részére haladéktalanul visszatéríti a nem teljesített vagy hibásan 
teljesített fizetési művelet összegét, és bankszámláját olyan állapotba hozza, mintha a hibásan 
teljesített fizetési műveletre nem került volna sor.  

 
8.2. A Számlatulajdonos mint fizető fél kérésére a Bank – a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy 

hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül – köteles a nem teljesített vagy hibásan 
teljesített fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható 
magatartást tanúsítani, és a nyomon követés eredményéről a Számlatulajdonost tájékoztatni.  
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8.3. Ha a fizetési műveletet a Számlatulajdonos mint kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta 
keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásnak a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához való 
továbbításáért, valamint a fizetési műveletnek a jogszabály szerinti teljesítéséért a 
kedvezményezett felé a Bank felel. A Bank haladéktalanul köteles biztosítani, hogy a 
Számlatulajdonos bankszámláján jóváírt fizetési művelet összege a Számlatulajdonos 
rendelkezésére álljon.  

8.4. Ha a fizetési műveletet a Számlatulajdonos mint kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta 
keresztül kezdeményezték, a Bank – a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás 
teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül – köteles a fizetési művelet nyomon követése 
érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani, és a nyomon követés 
eredményéről a Számlatulajdonost tájékoztatni.  

 
8.5. A Bank felel a Számlatulajdonos felé az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési 

műveletért felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért, és a 
kamatbevétel elmaradásáért. 

 
8.6. A 8.1.-8.5. pontok rendelkezései csak akkor alkalmazandók, ha kedvezményezett pénzforgalmi 

szolgáltatójának székhelye EGT-állam területén található.  
 
 
9. Konverziót igénylő fizetési megbízások esetén alkalmazott árfolyamok 

 
9.1. A bankszámla devizanemétől eltérő devizanemben adott fizetési megbízás esetén a Bank a 

bankszámlát annak devizanemében terheli meg, illetve a fizetési művelet összegét a bankszámla 
devizanemében írja jóvá. A bankszámla pénznemétől eltérő pénznem és a bankszámla 
pénzneme közötti átváltásnál a Bank – a Számlatulajdonossal kötött eltérő megállapodás 
hiányában – az általa közzétett referencia-árfolyamokat alkalmazza. 

 
9.2. A Bank – eltérő megállapodás hiányában – a konverziót igénylő, adott napi teljesítésre, 

feldolgozásra átvett megbízásokat az általa az adott napon jegyzett, legkésőbb 12 óráig közzétett 
deviza vételi/eladási árfolyamon (referencia-árfolyam) teljesíti. A naponta meghatározásra kerülő 
árfolyamokat a Bank internetes honlapján (www.kdb.hu) és a bankfiókjaiban teszi közzé. 

 
9.3. Amennyiben az ügyfél egy deviza konverziót igénylő fizetési művelethez a Bankkal egyedi 

árfolyamban állapodott meg, amelyhez kapcsolódóan külön deviza átutalási / átvezetési 
megbízást nyújt be, a megbízásban az arra szolgáló mezőben a Bank által előírt módon kell 
hivatkoznia az egyedi árfolyamos ügyletre. Ennek elmaradásából, vagy a megbízáson egyedi 
árfolyamos ügyletre való jogosultság hiányában, de arra történő téves hivatkozásból adódó 
esetlegesen felmerülő többletköltséget vagy kárt az Ügyfél viseli.  

 
 
10. Látra szóló bankszámla követelés, látra szóló kamat  
 
10.1. Ha az Ügyfél a bankszámlán lévő összeg lekötéséről és betéti számlára helyezéséről nem 

rendelkezik, azt a Bank látra szóló ügyfélkövetelésként kezeli. 
 
10.2. A bankszámlán fennálló követelés napi egyenlege után a Bank látra szóló kamatot fizet. A kamat 

negyedévenként esedékes, melyet a Bank a negyedév utolsó banki munkanapján jóváír a 
számlán. 

 
10.3. A Bank a látra szóló követelés után a Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képező Betéti 

Hirdetményben meghatározott mértékű kamatot fizet.  
 
 
11. A szolgáltatások ellenértéke, költségek 

 
11.1. A Bank a számlavezetésért, a pénzforgalmi szolgáltatásokért és az ezekhez kapcsolódó egyéb 

szolgáltatásokért díjat, jutalékot, illetve költséget számít fel, amelyek mértékét, számítási módját, 
esedékességét a mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. 
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11.2. A Bank az esedékes díj, jutalék, költség összegével az esedékesség időpontjában jogosult 
közvetlenül megterhelni az Ügyfél bankszámláját. Amennyiben a Bank követelésére a 
bankszámlán lévő egyenleg fedezetet nem nyújt, a Bank jogosult az Ügyfél Banknál vezetett 
bármely más számláját is megterhelni. 
 
 
 

III. A lekötött betétekre vonatkozó általános szerződési feltételek 
 
 
1. Betételhelyezés 
 
1.1. A betétszerződés alapján az Ügyfél forint vagy – a Kondíciós Listában meghatározott – deviza 

betétet (Betéti Összeg) helyez el, és köt le meghatározott időtartamra (Lekötési Időtartam) a 
Banknál, a Bank pedig a lekötött betét után kamatot fizet, és a Betéti Összeget, valamint annak 
esedékes kamatát a Lekötési Időtartam utolsó napján (Lejárat Napja) – amennyiben az 
bankszünnapra esik, a következő banki munkanapon – az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. 

 
1.2. Az egyes betéti termékekre vonatkozó minimális Betéti Összeget és a választható Lekötési 

Időtartamot a Bank határozza meg, és rendszeresen közzéteszi a Betéti Hirdetményben. 
 
1.3. A betétszerződés azon a napon lép hatályba, amikor az egyedi betétszerződést mindkét Fél 

aláírta, és az Ügyfél a Betéti Összeget a Banknál elhelyezte. 
 
1.4. A betét leköthető egyszeri időtartamra vagy folyamatosan ismétlődő lekötésre. A Bank a 

folyamatosan ismétlődő lekötés esetén lejáratkor a betétet újból leköti (fordulónap) az adott betéti 
termékekre vonatkozó aktuális feltételekkel. 

 
 
2. Kamatozás 
 
2.1. Az Ügyfél a Lekötési Időtartam első napjától (azt beleértve) a Lejárat Napjáig (azt nem beleértve) 

az elhelyezett Betéti Összeg után kamatra jogosult, melynek mértékét (éves kamatozásban 
kifejezve) az Ügyfél által választott egyes betéti konstrukciókra a Bank a Betéti Hirdetményben 
közli (Betéti Kamat). A Bank az egyes betéti konstrukciókra vonatkozó kamatfeltételek 
változtatásának jogát fenntartja, azonban a fix kamatozású betétek esetében a Lekötési 
Időtartam első napján érvényes kamatláb a Lejárat Napjáig érvényes lesz az adott Lekötési 
Időtartamra lekötött Betéti Összeg vonatkozásában. 

 
2.2. A Bank az egyszeri időtartamra lekötött betét esetén a betét összegét és kamatait jóváírja azon a 

bankszámlán, amelyről a Betéti Összeg lekötésre került. Folyamatosan ismétlődő lekötésnél a 
betét lejáratakor (fordulónap) a Bank az Ügyfél rendelkezése szerint a kamat összegét jóváírja 
azon a bankszámlán, amelyről a Betéti Összeg lekötésre került, vagy a tőkével együtt újból leköti 
(tőkésíti). 

 
2.3. A betéti kamatok mértékét, illetőleg változó kamatozású betétek esetén a kamat számításának 

módját – a Kondíciós Lista részét képező – Betéti Hirdetmény tartalmazza.   
 
 
3. Betétfeltörés 
 

Az Ügyfél a betétszerződést indoklás nélkül jogosult felmondani. Betétfeltörésnek minősül a 
betétszerződés megszüntetése és minden olyan fizetési művelet, amelynek teljesítésével a Betéti 
Összeg lekötése a Lekötési Időtartam lejárati napját megelőzően megszűnik, ideértve az Ügyfél 
által adott megbízásokat, valamint a Betéti Összeg bírósági végrehajtás alá vonását vagy 
óvadékul szolgáló betét esetén az abból történő kielégítést is. A betétszerződés Lekötési 
Időtartam lejárati napját megelőző megszüntetése, valamint a betét feltörése esetén az adott 
Lekötési Időtartamra vonatkozóan az Ügyfél a lekötött Betéti Összeg után a betétfeltörés 
időpontjában érvényes látra szóló kamatra jogosult. A betétszerződés a betétfeltöréssel 
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megszűnik, és a Bank a Betéti Összegből fennmaradó összeget, valamint az Ügyfélnek járó 
kamatot jóváírja azon a bankszámlán, amelyről a Betéti Összeg lekötésre került. 

 
 
4. Betétbiztosítás 
 
4.1. A Bank az Országos Betétbiztosítási Alap tagja. Az Ügyfél betétszerződésből eredő tőke- és 

kamatköveteléseit az Országos Betétbiztosítási Alap biztosítja Hpt. rendelkezései alapján. 
 
4.2. Az Alap által nyújtott biztosítás – amennyiben a Hpt. betétbiztosításra vonatkozó szabályai 

másként nem rendelkeznek – nem terjed ki: 

a) a költségvetési szerv, 

b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, 

c) az önkormányzat, 

d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, 

e) a befektetési alap, 

f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az 
egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, 

g) az elkülönített állami pénzalap, 

h) a pénzügyi intézmény, 

i) az MNB, 

j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, 

k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a 
Pénztárak Garancia Alapja, 

l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a 
hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen 
személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, 

m) az l) pontban említett személy minősített befolyásával működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. 
§ c) pontja] által elhelyezett, 

n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap 

betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. 
n) olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. 

 
 
 

IV. Záró rendelkezések 
 
 
1. Az Ügyféllel való kapcsolattartás 

 

1.1. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat – a telefonos vagy elektronikus banki szolgáltatásra 
vonatkozó üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában – írásban kötelesek megtenni. Az 
Ügyfél tudomásul veszi, hogy: 

a) a Bank levelezési címként az Ügyfél által meghatározott címet fogadja el (ellenkező kikötés 
hiányában az Ügyfél székhelye), és nem vállal felelősséget azon értesítése elmaradásáért, 
amely abból ered, hogy az Ügyfél pontatlan, téves címet adott meg, illetőleg annak változását 
nem jelezte a Bank felé; 

b) a Bank Ügyfélhez intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai – ide értve a szerződés 
megszűnését követően küldött nyilatkozatokat is –, akkor is kézbesítettnek tekintendők, 
amennyiben azok „nem kereste”, „eredménytelen”, „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” 
jelzéssel érkeztek vissza. Az így visszaküldött iratot a Bankhoz megérkezésével, de a postára 
adást követő nappal kézbesítettnek kell tekinteni. Az Ügyfelet terheli annak a felelőssége, ha 
lakcím, illetve székhelyének megváltozását nem közli a Bankkal, s emiatt vált sikertelenné a 
kézbesítés; 
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c) Bank abban az esetben is jogosult fizetési felszólítást, illetve felmondást az Ügyfél címére 
kézbesíteni, amennyiben az Ügyfél valamely szolgáltatással kapcsolatosan nem kéri a Bank 
írásbeli értesítését. 

 
1.2. Az Ügyfél írásban a Bank székhelyének (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) és 

fiókjainak címén (ld. a Bank internetes honlapját), faxon a 06 (1) 328-5454-es számon, 
elektronikus úton a  Bank honlapján (www.kdb.hu) elérhető online ügyfélszolgálaton keresztül, 
illetve telefonon a 06 (40) 532-532-es központi telefonszámon (KDB Kontakt) veheti fel a Bankkal 
a kapcsolatot. 
 
A Bank honlapjának megtekintéséhez szükséges műszaki feltételek: 
 

 Operációs rendszer:  

o MS Windows 95 / 98 / NT / ME / 2000 / XP / VISTA operációs rendszer;  

o Macintosh operációs rendszer; 

o Linux operációs rendszer;  

 Internet böngésző:  

o MS Internet Explorer;  

o Netscape Navigator; 

o Safari; 

o Mozilla Firefox;  

 Adobe Flash Player 9.0.28 vagy ennél magasabb verzió;  

 Internet kapcsolat;  

 Hardver: a választott operációs rendszernek, illetve Internet böngészőnek megfelelő személyi 
számítógép. 

 
1.3. A Bank és a Számlatulajdonos közötti kapcsolattartás a felek eltérő megállapodása hiányában 

magyar nyelven történik. Jelen Üzletszabályzat magyar és angol nyelven készült. Amennyiben 
értelmezési különbözőség merül fel az angol és a magyar változat között, a magyar változat az 
irányadó. 
 

 
2. Az Üzletszabályzat módosítása 
 
2.1. A Bank jogosult az Üzletszabályzat és a Kondíciós Lista 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 a Bank költségeinek, kiadásainak vagy bevételeinek a változását maga után vonó 
jogszabályváltozás, a kötelező tartalékra vonatkozó szabályok változása, az infláció ütemének, a 
fogyasztási árindex, a Bank forrásköltségének változása, az adott pénzforgalmi, illetőleg ahhoz 
kapcsolódó egyéb banki szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más 
szolgáltató számára fizetendő díjak, költségek 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. 

 
2.2. 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 a Számlatulajdonost. 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. 

 
2.3. A fogyasztónak, illetve mikrovállalkozásnak nem minősülő Ügyfeleket a módosítás 

hatálybalépését 15 nappal megelőzően a fiókjaiban kifüggesztett, valamint az internetes 

http://www.kdb.hu/
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honlapján közzétett hirdetményben értesíti a Bank az Ügyfelek számára kedvezőtlen, egyoldalú 
szerződésmódosításról. 

 
2.4. 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. 

 
2.5. A jelen Üzletszabályzatban meghatározott referencia-árfolyamhoz, illetőleg referencia-

kamatlábhoz kötött árfolyamok, kamatok – akár kedvező, akár kedvezőtlen – változtatásáról a 
Bank nem köteles előzetesen értesíteni az Ügyfelet, amennyiben az árfolyam vagy a kamat 
változása kizárólag a referencia-árfolyam, illetve referencia-kamatláb változásán alapul. 

 
2.6. A módosítás a hatálybalépésének időpontjában már megkötött szerződésekre is vonatkozik. 

Amennyiben a módosítást a Számlatulajdonos nem fogadja el, a módosítás hatálybalépését 
megelőző napig jogosult a szerződést azonnali hatállyal díj-, költség- vagy egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen felmondani. Amennyiben a Számlatulajdonos e jogával nem él, a Felek a 
módosítást elfogadottnak tekintik. 

 
 
3. A Szerződés megszűnése, a bankszámla lezárása 
 
3.1. A Szerződés megszüntethető: 

 közös megegyezéssel; 

 rendes és rendkívüli felmondással. 

  
3.2. A Bank és az Ügyfél közös megegyezéssel bármikor jogosultak a szerződést megszüntetni. 
 
3.3. Az Ügyfél a Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződést azonnali hatállyal – 

illetve ha a bankszámlához bankkártya tartozik, egy hónapos felmondási idővel – indokolás nélkül 
felmondani. 

 
3.4. A Bank jogosult a Szerződést írásban, két hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül 

felmondani. 
  
3.5. A Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha: 

a) az Ügyfél a Szerződésből eredő lejárt fizetési kötelezettségének – írásbeli felszólítás 
ellenére – nem tesz eleget, és a bankszámla legalább három hónapon – kizárólag 
számlavezetési díj esetében hat hónapon – keresztül negatív egyenleget mutat; 

b) az Ügyfél az általa igénybe vett, bankszámlához kapcsolódó banki szolgáltatás 
üzletszabályzatát vagy jelen Szerződés rendelkezéseit rendszeresen vagy súlyosan 
megsérti; 

c) az Ügyfél valamely pénzforgalomra, bankműveletre vonatkozó jogszabályt megsért, vagy 
ha az Ügyfél magatartása sérti a jogok jóhiszemű gyakorlásának, illetve a felek 
együttműködési kötelezettségének a Polgári Törvénykönyv 4. §-ában előírt alapelvét, így 
különösen az Ügyfél magatartása miatt a Bank a tőle elvárható legnagyobb gondosság 
mellett sem képes az Ügyfél bankszámlájának a pénzforgalmát jogszabályban előírt 
és/vagy a Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően lebonyolítani. 

 
3.6. A Bank a Szerződést azonnali hatállyal felmondja, és a pénzforgalmi számlát azonnali hatállyal 

megszünteti, ha a számla megnyitását követő kilencven napon belül a pénzforgalmi 
számlanyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc 
napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. 
 

3.7. A Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a bankszámláján két 
éven keresztül nem kezdeményez fizetési megbízást az Ügyfél. 

 
3.8. A Szerződés felmondása, megszűnése esetén – legkésőbb a Szerződés tényleges 

megszűnéséig – a felek kötelesek egymással elszámolni.  
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A Számlatulajdonos a Szerződés megszüntetésekor – amennyiben a bankszámla egyenlege 
pozitív – a számlán lévő összeg kifizetéséről vagy átutalásáról köteles rendelkezni, illetve negatív 
bankszámla egyenleg (tartozás) esetén köteles az ebből származó teljes tartozását kiegyenlíteni. 

 
3.9.  A Számlatulajdonos Üzletszabályzat hatálya alá tartozó számláinak megszüntetése esetén e cím 

3.3. és 3.8. pontjaiban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Amennyiben a 
Számlatulajdonos valamennyi számlája lezárásra kerül, az Ügyfél által kezdeményezett 
felmondás szabályai alkalmazandók. 

 
 
4. Panaszkezelés, jogorvoslat 
 
4.1. Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaival, működésével szembeni panaszát szóban – személyesen 

bármely bankfiókban vagy telefonon – és írásban – postai úton a Bank székhelyére címezve, 
faxon, vagy bármely bankfiókban személyesen, továbbá elektronikus úton a Bank internetes 
honlapján keresztül, vagy a panasz@kdb.hu e-mail címre küldve – nyújthatja be. 

 
4.2. A Bank a szóbeli panaszt – amennyiben az lehetséges – azonnal megvizsgálja, és szükség 

szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Bank a panaszról és az 
azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a 
személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz 
esetén az ügyfélnek – az indokolással ellátott írásbeli válaszával egyidejűleg – megküldi, 
egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 
Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, 
és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek 
átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek – az indokolással ellátott írásbeli 
válaszával egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések 
szerint jár el. 
A Bank az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését 
követő harminc napon belül megküldi az Ügyfélnek. 
 

4.3. Amennyiben az Ügyfél a Banknak benyújtott panasza kivizsgálásának eredményével nem ért 
egyet, jogosult egyéb jogorvoslati fórumok igénybevételére. Panaszát, illetve jogorvoslati igényét 
– annak tárgyától, illetve az itt felsorolt szervek hatáskörétől függően – az alábbi szervekhez 
nyújthatja be:  

 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete  

 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  

 Gazdasági Versenyhivatal  

 A Bank székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 
Budapesti Békéltető Testület  

 Igényét polgári jogi úton is érvényesítheti.  
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