Hatályos: 2021.09.30.

Tájékoztató
A Budapest Bank az alábbi tájékoztatást nyújtja ügyfelei részére a lakossági fizetési számlára vonatkozó
keretszerződés felmondásának folyamatával kapcsolatban.
Keretszerződés felmondása:
A lakossági fizetési számla Keretszerződés – vagy azon belül egy pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására
vonatkozó megállapodása – Ügyfél részéről bármikor felmondható. A fizetési számla megszűnésével
egyidejűleg megszűnik valamennyi, a fizetési számlához kapcsolódó fizetési megbízás: állandó és csoportos
beszedési megbízás és valamennyi szolgáltatás: a Folyószámlahitel, a Budapest Mobilbank, Budapest
Internetbank, Budapest Bank Mobil App szolgáltatás. A fizetési számla felmondási kérelem banki átvételével
egyidejűleg a Bankkártya szolgáltatás is. A plasztik bankkártya leadása nem feltétele a megszüntetésnek, de
a kártyabirtokos a bankkártyát köteles haladéktalanul megsemmisíteni és további használatra fizikailag
alkalmatlanná tenni.

Közös tulajdonú lakossági fizetési számla megszüntetését a számlatulajdonosok kizárólag együttesen
kezdeményezhetik.
A számlamegszüntetés a Budapest Bank – és a számlatulajdonos által is történhet, papíron a Budapest Bank
– fiókjaiban. Abban az esetben, ha a számlatulajdonos megfelelően beazonosítható, akkor a megszüntetési
kérelmét levélben is elfogadjuk, amennyiben a levelet a Banknál bejelentett aláírásával megegyező módon
írja alá.
A számlatulajdonos meghatalmazása alapján más személy is eljárhat a nevében, de feltétel, hogy a
meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba legyen foglalva. Ezen túlmenően a Bank kérheti, hogy
a képviselőnek adott meghatalmazás ügyvéd által ellenjegyzett okiratba, vagy közokiratba legyen foglalva.
Külföldön kiállított okirat esetében a Bank megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt az Ügyfél az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával vagy hivatalos fordításként az adott nyelvre vonatkozó
engedéllyel rendelkező és a Bank által elfogadott fordítóirodával, vagy közjegyzővel lefordíttassa. Az okirat
hitelességéhez a Bank megkövetelheti, hogy azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse
vagy felülhitelesítse, vagy a Hágai Egyezmény (1961. október 5.) szerinti hitelesítési záradékkal
(„Tanúsítvány”–„Apostille”) legyen ellátva, vagy (azon országok esetében, amelyekkel Magyarország
kétoldalú jogsegély-megállapodást kötött) a hitelesítést az adott országban aláírás hitelességének
tanúsítására jogosult helyi hatóság vagy közjegyző végezze.

A lakossági fizetési számlaszerződés akkor is felmondható, ha a számlatulajdonosnak a Bankkal szemben
tartozása van:




a fizetési számla megszüntetési nyilatkozat benyújtásakor nem rendezte
nincs elegendő fedezet a fizetési számlán a fennálló tartozások fedezésére
hitele van.*

Tartozás miatt megszüntetett fizetési számla esetén a számlatulajdonosnak a még nyilvántartott tartozását
meg kell fizetnie, amire részletfizetés nem lehetséges.
Amennyiben a fizetési számla, megtakarítási számlához, vagy bármilyen lekötött vagy látra szóló forint és
deviza betéthez kapcsolódik, (kivéve TBSZ) a betét feltörésre kerül és amennyiben kamatjóváírás is
esedékes az összeg a fizetési számlára kerül jóváírásra a felmondás utolsó napjáig.
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Felmondási idő:
A Bank a számlatulajdonos kérésére 30 napos felmondási idővel szünteti meg a forint fizetési számlát. A
Bank rendes felmondás útján (indoklás nélkül) 60 napos felmondási határidővel, szerződésszegés esetén
azonnali hatállyal mondja fel lakossági fizetési számla Keretszerződését.
A keretszerződéssel kapcsolatos további részleteket a LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA,
VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE (LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI ÁSZF) található.
Felek közötti elszámolás:
A Keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a Bank a ténylegesen teljesített szolgáltatással arányos
díjat számol el. Bankkártya időarányos éves díjának visszatérítésére a Bankkártya szolgáltatás
megszüntetése esetén is jogosult az Ügyfél.
A felmondási idő végén a Bank zárókivonatot készít, melyet postai úton küldünk el a számlatulajdonos
számára. A zárókivonat tartalmazza a számla bezárásának napján fennálló tartozást, vagy pozitív
egyenleget. A számlamegszüntetéskor megadható, hogy ha a felmondási idő után pozitív egyenleg van a
számlán, akkor azt az összeget milyen formában kéri a számlatulajdonos rendelkezésére bocsátani.
Felveheti személyesen a Bank pénztáraiban, illetve megadhat egy utódszámlát, amire a Bank kiutalja a
fennmaradt összeget.
További részletek a megszűnt fizetési számla egyenlegének rendezéséről a mindenkor hatályos
Üzletszabályzat tartalmaz.
*Jelzáloghitel: Jelzáloghitelhez kapcsolódó törlesztőszámla kerülne megszüntetésre, akkor az Ügyfélnek
másik törlesztőszámlát (egy technikai számlát) biztosítunk, melyen az Ügyfélnek nincs rendelkezési joga,
kizárólag a törlesztőrészletet utalhatja rá, fizetheti be.
* Személyi Kölcsön: Amennyiben a lakossági fizetési számlához Személyi Kölcsön kedvezménye van, az
alábbi módon járunk el:
Ha a Személyi Kölcsön mellé nyitott fizetési számla még a hitel lezárása előtt megszüntetésre kerül, akkor a
Bank az érvényes Lakossági Személyi Kölcsön hirdetmény nem kedvezményes Privát/Prémium Kölcsön
konstrukció árazásának megfelelően módosíthatja a kölcsönszerződést, amely mindig a jóváhagyott
konstrukció számla nélküli termék típusa lesz. Ebben az esetben az első megemelt esedékesség előtt
legalább 15 nappal tájékoztató levelet kap Ügyfelünk. Amennyiben a Bank az előzőekben részletezett
módosítási jogával élt, és az Ügyfél és a Bank által kötött szerződés kondícióit a nem kedvezményes árazás
szerint módosította, akkor a kedvezményre jogosító feltételek (hiánytalan) teljesítésekor – az érintett
hónapot követő hónap törlesztési napjától - válik újból jogosulttá, és ettől az időponttól kezdve kerül a
kedvezményes árazás ismételten alkalmazásra a Bankkal (korábban kedvezményes árazás mellett) kötött
szerződése vonatkozásában. A Bank a szerződés kondíciónak megváltozásáról ez utóbbi esetben is a
fentebb rögzítettek szerint küld értesítést.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a hitel lezárása előtt kerül megszüntetésre a fizetési számla, vagy
ha az Ügyfél postai csekkes fizetési módra tér át.
Amennyiben a kedvezményes árazású hitel igénybe vételéért nyílik meg a lakossági fizetési számla és a
hiteligénylés elutasításra került, akkor a számlatulajdonosnak kell gondoskodnia a számla
megszüntetéséről, amennyiben arra valóban nem tart igényt.
* Folyószámlahitel: a LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI ÁSZF 19.6.6. pontja alapján - A Folyószámlahitel
szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a folyószámlahitel szerződés alapján az Ügyfelet
terhelő valamennyi tartozás azonnal esedékessé válik, a Bank kötelezettségei a folyószámlahitel
rendelkezésre tartására, folyósítására megszűnnek.
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