MKB Bank Nyrt.
FORDÍTÓKULCS
megváltozott általános szerződései feltételekhez a Sberbank Magyaroroszág Zrt. „v.a.” hitel- és
kölcsönszerződés állományátruházással érintett korábbi Ügyfelei részére

Hatályon kívül helyezett Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” ÁSZF
rendelkezések

I/1.

I/2.

I/3.

I/4.

Az Általános Szerződési Feltételek a Sberbank
Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Bank) és Ügyfelei
között létrejövő ügyletek, valamint a Bank és további
személyek, társaságok, szervezetek között létrejött
kapcsolatok általános feltételeit tartalmazza.
Rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is
kötelezőek, de azoktól az egyes szerződésekben a felek
közös megegyezés alapján eltérhetnek. Ezen
szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a
Magyarország vonatkozó jogszabályi rendelkezései az
irányadóak.

A Bank székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041720.
A Bank tevékenységi engedélyeinek száma: 977./1997./F,
41.061/1998, 41.061-2/1999;, és kelte: 1997.11.26.,
1998. 12.09., 1999. 12.27.
A Bank a jogszabályi előírásoknak megfelelően
csatlakozott az Országos Betétbiztosítási Alaphoz (a
továbbiakban: OBA). Ennek megfelelően az OBA által
nyújtott biztosítás a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a
továbbiakban Hpt.) meghatározott betétekre terjed ki.
A Bank a 2009. szeptember 16-án kelt és 2010. január 1jén hatályba lépett, a lakossági hitelezési tevékenységet
szabályozó magatartási kódexnek alávetette magát. A
kódex teljes szövege az alábbi címen érhető el:

Helyébe lépő MKB Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzat (a
továbbiakban: ÁÜSZ) rendelkezés / amennyiben nem lép a
helyébe ÁÜSZ rendelkezés, úgy a hatályon kívül helyezés
indoka
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):
Az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó, az adott
szolgáltatásra (szolgáltatás típusra)
meghatározott termékspecifikus szabályokat
tartalmazó közös rendelkezések összessége,
amelyet a Bank több szerződés megkötése
céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése
I.
nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek
Fogalomegyedileg nem tárgyaltak meg.
tár
Általános szerződési feltételeknek minősülnek a
jelen Üzletszabályzat, a Kondíciós Lista
(Kondíciós lista alatt értendő a továbbiakban a
Bank valamennyi Hirdetménye is), illetve a Bank
adott üzletágára, vagy szolgáltatására és
megjelölt alanyi körre vonatkozó további
üzletszabályzatok és általános szerződési
feltételek rendelkezései.

17.

17.

A magatartási kódex értelmében Bankunk felhívja az
ügyfelek figyelmét a Magyar Nemzeti Banknak a
fogyasztóvédelmi honlapjára
(http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak) és az ott
szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő
alkalmazásokra (a honlap jobb szélén található,
Alkalmazások cím alatt található kalkulátorokra:
hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program).

Az OBA által biztosított betétek

1.1.9.

A Bank tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a
Bankszövetség Elnöke kiadta és 2016. január 1jével hatályba léptette „A pénzügyi szervezetek
ügyfeleikkel és partnereikkel szembeni
magatartásáról” szóló ajánlást, amelynek
hatálya a Bankra is kiterjed. Az ajánlás tartalma a
Magyar Bankszövetség honlapján elérhető
(www.bankszovetseg.hu).

17.

Központi levelezési címe: Budapest, H-1821
Központi elektronikus levelezési címe:
ugyfelszolgalat@mkb.hu
Hivatalos internetes oldal (honlap):
www.mkb.hu
Központi telefonszám: 06 80/350 350 (külföldről
+36 1 373 33 99)

A Bank Központi Ügyfélszolgálatot működtet, melynek
elérhetősége:
I/6.

Cím:
Telefon:

1088 Budapest, Rákóczi út 7.
(+36-1) 328-6666, +36 1 557 5859
Telefax: (+36-1) 328-6660
E-mail:
info@sberbank.hu
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Tevékenységi engedély szám: 975/1997.

12.1.

https://www.sberbank.hu/hu/lablec/magatart
asi-kodex.html
I/5.

Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952
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II/1.

Az Ügyfél és a Bank között létrejött bizalmi jellegű
jogviszony alapján a Bank elsőrendű feladata és célja,
hogy az Ügyfél megbízásait a tőle elvárható gondossággal
az Ügyfél érdekeinek messzemenő figyelembevétele
mellett teljesítse.

8.1.

II/2.

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
célja, hogy az Ügyfél és a Bank érdekében fogalmakat, és
általános szabályokat rögzítve, határozott és egyértelmű
alapját adja a banki kapcsolatoknak, elősegítve az üzleti
kapcsolatok gyors és hatékony működését.

I.
Fogalomtár

II/3.

Az ÁSZF alkalmazása során Feleknek tekintendők az
Ügyfél és a Bank. Ügyfél az a jogi személy, egyéb
szervezet, valamint természetes személy, akik részére a
Bank pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt
(a továbbiakban: Ügyfél). Ügyfél (a jogszabályok
rendelkezéseinek betartásával) devizabelföldi és
devizakülföldi egyaránt lehet. Ügyfél az is, aki a Bank
szolgáltatásának igénybevétele érdekében a Bankhoz
igénylést nyújt be.

I.
Fogalomtár

A Bank üzleti tevékenysége során a
hitelintézettől az adott helyzetben általában
elvárható gondossággal és körültekintéssel, az
Ügyfél érdekeinek lehetséges
figyelembevételével köteles eljárni.
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF):
Az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó, az adott
szolgáltatásra (szolgáltatás típusra)
meghatározott termékspecifikus szabályokat
tartalmazó közös rendelkezések összessége,
amelyet a Bank több szerződés megkötése
céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése
nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek
egyedileg nem tárgyaltak meg.
Általános szerződési feltételeknek minősülnek a
jelen Üzletszabályzat, a Kondíciós Lista
(Kondíciós lista alatt értendő a továbbiakban a
Bank valamennyi Hirdetménye is), illetve a Bank
adott üzletágára, vagy szolgáltatására és
megjelölt alanyi körre vonatkozó további
üzletszabályzatok és általános szerződési
feltételek rendelkezései.
Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki,
vagy amely részére a Bank pénzügyi szolgáltatást
és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, illetve
egyéb kapcsolódó szolgáltatást végez, beleértve
az Ügyfél megbízásából eljáró személyt is.
Ügyfélnek minősül továbbá az a természetes
vagy jogi személy is, aki vagy amely szolgáltatás
igénybevétele céljából lép kapcsolatba a
Bankkal, de a szolgáltatást nem veszi igénybe.

Az ÁSZF mindenki számára hozzáférhető, azt a Bank
fiókjaiban, valamint honlapján (www.sberbank.hu)
közzéteszi és azt az Ügyféllel való szerződéskötést
megelőzően illetve a szerződéses kapcsolat fennállása
alatt az Ügyfél kérésére térítésmentesen az Ügyfél
rendelkezésére bocsátja. A Bank az ÁSZF, a
Kockázatvállalási Üzletszabályzata, Kondíciós Listája,
Hirdetményei módosításáról az Ügyfeleket a honlapján és
a fiókjaiban kifüggesztve értesíti. A Bankkal kötött
bármely szerződés aláírásával az Ügyfél elfogadja
módosításokról és a hatályba lépés napjáról szóló
tájékoztatás jelen pontban meghatározott módját.

II/5.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a Hpt.
rendelkezései alapján egyoldalúan, az Ügyfél
hozzájárulása nélkül a mindenkori jogszabályok által
meghatározott körben jogosult az ÁSZF-et, a
Kockázatvállalási Üzletszabályzatot, a Kondíciós Listát,
illetve a Hirdetményt módosítani. A Bank az ÁSZF-et, a
Kockázatvállalási Üzletszabályzatot, a Kondíciós Listát,
illetve Hirdetményt az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségeiben kifüggeszti, illetve a Bank internetes
oldalán (www.sberbank.hu) közzéteszi legkésőbb az
ÁSZF-ben, a Kockázatvállalási Üzletszabályzatban, a
Kondíciós Listában, illetve a Hirdetményben megjelölt
hatályba lépési időpontban. Az ÁSZF, a Kockázatvállalási
Üzletszabályzat, a Kondíciós Lista, illetve a Hirdetmény a
bennük megjelölt időpontban lépnek hatályba.
Az Ügyfél számára hátrányos módosítás esetén – ide nem
értve a referencia kamat mértékének módosulását – a
Bank az ÁSZF-et, a Kockázatvállalási Üzletszabályzatot, a
Kondíciós Listát, illetve a Hirdetményt a hatályba lépés
időpontja előtt legalább tizenöt nappal kifüggeszti és
közzéteszi.
Az ÁSZF, a Kockázatvállalási Üzletszabályzat, a
Hirdetmény vagy az Ügyféllel kötött egyedi szerződés
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1.2., 1.3.

Az Üzletszabályzat Ügyfél által történő
elfogadása, Az Üzletszabályzat és egyéb
szerződéses feltételek Bank részéről történő
egyoldalú módosítása
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pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos módosítását
(ideértve a távolról hozzáférést biztosító fizetési
eszközzel és az elektronikus pénzeszközzel kapcsolatos
módosítását is) a Bank a módosítás javasolt hatályba
lépését legalább két hónappal megelőzően papíron vagy
tartós adathordozón kezdeményezi. A módosítás akkor
lép hatályba, ha az Ügyfél a módosítás javasolt hatályba
lépése előtt nem tesz a módosítás el nem fogadására
vonatkozó nyilatkozatot, avagy a módosítást kifejezetten
elfogadja. Az Ügyfél a módosítást a legalább két hónapos
határidővel kezdeményezett módosítás javasolt hatályba
lépése előtt is elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Elfogadás
esetében a módosítás a Bank által javasolt
hatálybalépéskor lép hatályba. A módosítás elutasítása a
Bankszámla-keretszerződés azonnali hatályú
felmondásának minősül.
A két hónapos javasolt határidő azon a napon jár le,
amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig
az adott hónapban nincs ilyen a nap, a hónap utolsó
napján.
Amennyiben az Ügyfél a módosítást magára nézve nem
fogadja el (a módosítás elutasítása), úgy ezt a mozzanatot
az Ügyfél részéről azonnali hatályú felmondásnak kell
tekinteni. Amennyiben az Ügyfél felmondási jogával nem
él, úgy a módosítást a Bank az Ügyfél részéről
elfogadottnak tekinti.
A módosítás hatályba lépése előtti napig díjmentesen
mondhatja fel a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó, a
Bank által kezdeményezett módosítással érintett
szerződést a Fogyasztónak illetve a Mikrovállalkozásnak
minősülő Ügyfél.
(A dőlt betűvel szedett kiegészítés a 2017. szeptember
12-ét megelőzően kötött szerződésekre vonatkozóan
2017. november 14. napján lépett hatályba.)
Díjmentesen mondhatja fel a hitel- vagy
kölcsönszerződést a Fogyasztónak minősülő Ügyfél,
amennyiben a kifüggesztett és közzétett ÁSZF,
Kockázatvállalási Üzletszabályzat, Kondíciós Lista, illetve
Hirdetmény módosítás a szerződésben foglalt kamat-, díjvagy költségelemet – ide nem értve a referenciakamatot
– az Ügyfél számára kedvezőtlenül változtatja meg azzal,
hogy a felmondással egyidejűleg köteles visszafizetni a
fennálló tartozását.
Fogyasztónak vagy Mikrovállalkozásnak nem minősülő
Ügyfélre vonatkozóan kezdeményezett pénzforgalmi
szolgáltatással kapcsolatos módosítás kapcsán a jelen
bekezdésben szereplő fenti szabályok az alábbi eltéréssel
alkalmazandóak:
➢

Az ÁSZF, a Kockázatvállalási Üzletszabályzat, a
Hirdetmény vagy az Ügyféllel kötött egyedi
szerződés pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos,
az Ügyfél számára hátrányos módosítását (ideértve
a távolról hozzáférést biztosító fizetési eszközzel és
az elektronikus pénzeszközzel kapcsolatos
módosítását is) a Bank Fogyasztónak vagy
Mikrovállalkozásnak nem minősülő Ügyfél esetében
papíron vagy más tartós adathordozón
kezdeményezi, a módosítás hatályba lépését
legalább 30 nappal megelőzően.
A pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos módosítást a
Bank az Ügyfél számára nem hátrányos módosítás
esetében a Fogyasztónak vagy Mikrovállalkozásnak nem
minősülő Ügyfél esetében a módosítás hatályba lépését
megelőzően hirdetmény útján kezdeményezi, amelyről az
Ügyfelet a Bank papíron vagy más tartós adathordozón
értesíti.
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Amennyiben az Ügyfél a módosítást magára nézve nem
fogadja el, úgy hátrányos módosítás esetében jogosult a
módosítással érintett szerződéseit a módosítás
hatálybalépésének napjáig írásban felmondani, illetve
nem hátrányos módosítás esetében a módosításról szóló
kezdeményezéstől számított 30 nap alatt írásban
felmondani. Az Ügyfél a pénzforgalmi szolgáltatásra
vonatkozó, a Bank által kezdeményezett módosítással
érintett szerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb
fizetési kötelezettségmentes felmondására jogosult.
Amennyiben az Ügyfél felmondási jogával nem él, úgy a
módosítást a Bank az Ügyfél részéről elfogadottnak
tekinti.
➢

A Bank jogosult akként dönteni, hogy a
Fogyasztónak vagy Mikrovállalkozásnak nem
minősülő Ügyfélre vonatkozó, pénzforgalmi
szolgáltatással kapcsolatos módosítás esetében a
Fogyasztónak vagy Mikrovállalkozásnak minősülő
Ügyfélre vonatkozó szabályokat alkalmazza a
módosítás során.(a dőlt betűvel szedett kiegészítés
a 2017. szeptember 12-ét megelőzően kötött
szerződésekre vonatkozóan 2017. november 14.
napján lép hatályba)

II/6.

II/8.

III/1.

III/4.

A Bank jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni,
illetve módosítani, különösen, ha új szolgáltatást vezet
be, vagy szolgáltatást szüntet meg.

Az Ügyfél és a Bank között jogviszony fennállása alatt –
ha az Ügyfél és a Bank között létrejött egyedi szerződés
kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a kapcsolattartás
nyelve a magyar.

A Bank az Ügyféllel kötendő szerződés megkötése és a
személyi igazolvány jogosulatlan felhasználásának
megakadályozása érdekében - ilyen jellegű gyanú esetén
- a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért
Felelős Helyettes Államtitkárság adatszolgáltatása alapján
ellenőrzi az Ügyfél által megadott személyes adatokat,
illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és
idejét.
Az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban USA)
állampolgársággal rendelkező természetes személy, vagy
ott székhellyel rendelkező cég esetében szerződés
megkötésének feltétele a W-9 nyomtatvány megfelelő
kitöltése. A 2014.07.01. előtt számlát nyitott USA
állampolgárok, illetve USA székhelyű cégek 2014.10.30-ig
kötelesek a Bank számára a W-9 nyomtatványt
megfelelően kitölteni és eljuttatni. Az USA kötődésű
magánszemélyek, USA tulajdonossal rendelkező cégek
kötelesek a Bank számára vagy a W-9, vagy a W8-BEN,
illetve W8-BEN-E nyomtatványokat számlanyitáskor
kitölteni, amely nyomtatvány kitöltése a szerződés
megkötésének feltétele. A 2014.07.01. előtt számlát
nyitott, USA kötődésű ügyfelek, USA tulajdonossal
rendelkező cégek kötelesek 2014.10.30-ig a Bank
számára a W-9, vagy a W8-BEN, illetve W8-BEN-E
nyomtatványokat aláírva eljuttatni. A nem USA székhelyű
pénzügyi szervezet ügyfelek legkésőbb 2014.10.30-ig
kötelesek GIIN számukat a Bank számára megadni, vagy
mentesülésüket igazolni, illetve a Bankkal üzleti
kapcsolatban nem álló, nem USA székhelyű pénzügyi
szervezetek részére 2014.07.01-től az üzleti kapcsolat
létesítésének feltétele a GIIN szám megadása, vagy a
mentesülés igazolása.
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1.2., 1.3.

4.2.16.

Az Üzletszabályzat Ügyfél által történő
elfogadása, Az Üzletszabályzat és egyéb
szerződéses feltételek Bank részéről történő
egyoldalú módosítása
Az Ügyfél és a Bank közötti kapcsolattartás,
továbbá a szerződéskötés és a szolgáltatás
nyújtásának nyelve – eltérő megállapodás
hiányában – a magyar nyelv. Amennyiben a Bank
és az Ügyfél között megkötött szerződésről
idegen nyelvű példány is készül, úgy a
szerződéssel összefüggő értelmezési vita esetén
– ellentétes kikötés hiányában - annak magyar
nyelvű változata az irányadó.

3.1.

Átvilágítás és a személyazonosság igazoló
ellenőrzése az üzleti kapcsolat időtartama alatt

-

Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

MKB Bank Nyrt.

IV.

A fizetési megbízások teljesítésének általános szabályai

-

V.

Fizetési módok

-

VI/1.

VI/2.

A Bank és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés
követelményeinek megfelelően egymást haladéktalanul
értesítik a közöttük lévő üzleti kapcsolat szempontjából
jelentős körülményekről, tényekről, az ügylettel
összefüggő egymáshoz intézett kérdésekre nyomban
válaszolnak, valamint késedelem nélkül felhívják egymás
figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és
mulasztásokra. A Felek ily módon értesítik egymást
elnevezésük, székhelyük, illetve állandó lakhelyük,
képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket,
jogi státusukat érintő minden egyéb változásról. Ezen
kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó
Felet terheli.
Az Ügyfél köteles levelezési, illetve értesítési címe
megváltozásakor ezt a tényt a Banknak a változás
bevezetését megelőző öt banki munkanappal előbb
bejelenteni, s egyúttal tájékoztatni a Bankot arról, hogy a
változás mikor következik be. Az Ügyfél köteles megadni
minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást,
melynek rendelkezésre állását a Bank a döntéséhez, az
ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tartja.
Az Ügyfél a tudomásszerzést követően egy munkanapon
belül köteles a Bankot értesíteni, ha ellene vagy valamely
bankművelet biztosítékaként felajánlott vagyonelem
ellen bárki csőd-, felszámolási, illetve végrehajtási eljárást
kezdeményezett. Továbbá az Ügyfél haladéktalanul
köteles a Bankot értesíteni, ha saját maga ellen csőd-,
felszámolási illetve végelszámolási eljárást kezdeményez.

VI/3.

Az Ügyfél köteles tizenöt naptári napon belül értesíteni a
Bankot, ha nem érkezett meg időben – a szokásos postai
idő elteltével – valamely általa, a Banktól várt értesítés,
különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve
pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség
elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik.

VI/5.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően a Bank köteles a
jogszabályban meghatározott esetekben és módon az
Ügyfél átvilágítási intézkedések megtételére, e
kötelezettség teljesítése érdekében az Ügyfél adatait
rögzíti és azokat az említett - mindenkor hatályos jogszabály által meghatározott ideig tárolja. A törvény
előírása szerint a Felek megállapodnak abban, hogy az
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4.1.

4.3.

4.3.1.

3.1.4.

Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

Együttműködés

Tájékoztatási kötelezettség

Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a
Bankot, ha a közötte és a Bank között létrejött
szerződésben, illetve az általa vagy a Bank által
tett hatályos nyilatkozatban meghatározott
időpontot vagy időtartamot követő naptól
számított 15 (tizenöt) napon belül nem vette
kézhez a hivatkozott szerződésben, illetve
nyilatkozatban megjelölt értesítést, tájékoztatást
vagy egyéb küldeményt. Az Ügyfél köteles 60
napon belül írásban értesíteni a Bankot, ha
valamely Ügyfél megbízás megadását,
teljesítését visszaigazoló, vagy elszámolást
tartalmazó, általa a Bankkal kötött szerződés
alapján várt bizonylat – különösen, ha fizetési
megbízás teljesítésére, pénzkövetelés
jóváírására vonatkozik – nem érkezett vagy nem
a megfelelő időben érkezett meg hozzá. Ennek
elmulasztása esetén a Bank nem felel az
Ügyfelet vagy harmadik személyt ebből eredően
ért károkért.
A Bank a személyazonosság igazoló ellenőrzése
érdekében az azonosító adatokat tartalmazó,
Ügyfél által bemutatott okiratról - a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és
megakadályozásáról szóló jogszabályban
meghatározott kötelezettségek megfelelő
teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség
teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti
tevékenység hatékony ellátása céljából -

MKB Bank Nyrt.
üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél – amennyiben
jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezései
szerint korábbi időpontban erre nem köteles, úgy - a
tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül
köteles értesíteni a Bankot az ügyfél-átvilágítás során
megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos
személyét érintően bekövetkezett változásról.

másolatot készít, vagy a kötelezően rögzítendő
adatok vonatkozásában közhiteles
nyilvántartásból történő adatlekérdezést végez
és az adatlekérdezés eredményét rögzíti és
nyilvántartja.

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.

VI/6.

A Felek Tartós adathordozón történő tájékoztatásnak
minősítik az elektronikus formátumú
szerződéstervezetnek az ügyfél által megadott e-mail
címére történő továbbítását is. E körben az átküldött
adatokra vonatkozó információbiztonság feltételeinek az
Ügyfél által használt, adattárolásra és megjelenítésre
alkalmas informatikai rendszerrel (software) kompatibilis
tűzfal használata, a hatékony vírus és kémprogram
védelem, valamint a hardware megfelelő
üzemeltethetőségét biztosító használat és karbantartás
elvégzése útján történő biztosítása az Ügyfél felelősségi
körébe tartozik.

I.
Fogalomtár

VI/7.-16.

Az Ügyfelek tájékoztatása a pénzforgalmi szolgáltatással
kapcsolatban

-

VII.

Kézbesítés, írásbeliség

4.2.

Értesítések

-

Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

-

Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

-

Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

VIII/1.

VIII/2.

VIII/3.

A Számlatulajdonos Ügyfél számlája felett harmadik
személy, azaz Meghatalmazott útján is rendelkezhet,
amennyiben a Meghatalmazottat a Bank megfelelő
módon azonosította. A Számlatulajdonos Ügyfél
érvényesen közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba (pl. két tanú aláírásával ellátott okiratba)
foglalt nyilatkozattal jogosult állandó és eseti
Meghatalmazottat állítani. Közokiratba kell foglalni az
állandó meghatalmazást, ha a Számlatulajdonos Ügyfél a
Bank előtt nem jelenik meg személyesen, valamint
amikor a Számlatulajdonos Ügyfél aláírásának valódiságát
illetően kétség merül fel.
Amennyiben a meghatalmazás korlátozó rendelkezést
nem tartalmaz, a Bank a meghatalmazást általános
érvényű, visszavonásig érvényes állandó
felhatalmazásnak tekinti. Az állandó meghatalmazás nem
terjed ki a számla megszüntetésére, fedezet zárolására,
hitelkeret és bankkártya igénylésére, a folyószámla
adatainak megváltoztatására.
Személyes megjelenés esetén a Számlatulajdonos Ügyfél
vagy Meghatalmazottja (Képviselője) személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolvány
(személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,
kártyatípusú vezetői engedély és lakcímkártya, útlevél és
lakcímkártya) bemutatásával jogosult a számla felett
rendelkezni. A Bank a személyazonosító igazolvánnyal
történő rendelkezés esetén a személyazonosság kétséget
kizáró megállapításához egyéb, személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványt – útlevél,
kártya formátumú vezetői engedély - jogosult kérni,
amelyekhez lakcímkártya bemutatása szükséges. A fenti
kiegészítő azonosítók hiánya vagy azok bemutatásának
megtagadása esetén a Bank a Számlatulajdonos Ügyfél
rendelkezésének teljesítését megtagadhatja. A Bank nem
felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás
elfogadásából eredő olyan károkért, melynek hamis, vagy
hamisított volta a hitelintézetekben ilyen munkakört
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A Bank tartós adathordozóként az elektronikus
csatornák keretében történő adatátadást és
rendelkezésre bocsátást, továbbá digitálisan
hiteles szerződések, dokumentumok
továbbítására az elektronikus levelező
rendszeren küldött üzenetet (e-mailt)
alkalmazza azzal, hogy – a TeleBANK szolgáltatás
kivételével – a tárolás és megjelenítés
biztosítása az Ügyfél kötelezettsége, ide értve a
megfelelő eszköz használatát, a vírusvédelmet,
stb. is.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

MKB Bank Nyrt.
betöltő alkalmazottak számára az ilyenkor szokásos
vizsgálat ellenére sem állapítható meg.

VIII/5.

Bármely készpénzfelvételi megbízásra vonatkozó eseti
meghatalmazás, valamint az 5.000.000,- Ft-ot elérő, nem
a Számlatulajdonos Ügyfél által leadott papíralapú
átutalási megbízást a Bank abban az esetben fogad el,
amennyiben annak tartalmát a Számlatulajdonos Ügyfél
telefonon keresztül – a meghatalmazás, illetve a
megbízás benyújtását követően - megerősíti. Ezen
megerősítés iránt a Bank intézkedik. A jelen pontban
foglaltak esetén a Bank az értékhatár megállapításánál a
valutában történő kifizetés esetén a Bank által közzétett,
tárgynapon érvényes deviza eladási árfolyamot tekinti
irányadónak.

-

Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

Amennyiben az Ügyfél a Megbízás tényét az általa
megadott telefonszámon keresztül nem erősíti meg,
abban az esetben a Bank a Megbízást nem teljesíti. Az
Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügyfélnél - a Megbízás
teljesítésének a jelen pontban körülírt okból történő
elmaradása következtében - felmerülő kárért a Bank
felelősséget nem vállal.

VIII/6-12.

X/1.

X/2.

X/3.

A nem magánszemély ügyfélre vonatkozó rendelkezések

A Bank hitelintézeti tevékenysége során mindenkor az
Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között
lehetséges – figyelembevételével és gondossággal jár el.

A Bank nem felel az erőhatalomból (vis maior), belföldi és
külföldi hatósági rendelkezésből, vagy a Bank
működésének megzavarásából eredő kárért. Ugyanez
érvényes arra az esetre is, ha a Bank vagy a Bank
valamely fiókja jelentős ok miatt bizonyos ideig
beszünteti vagy korlátozza a tevékenységét. Amennyiben
a Bank valamely fiókja jelentős okból ideiglenesen
kénytelen szüneteltetni tevékenységét, akkor a Bank az
adott bankfiók bejáratára kifüggesztett Hirdetményben
értesíti az Ügyfelet arról, hogy a Bank szolgáltatásai mely
legközelebbi bankfiókban érhetők el.

A Bank, ha az Ügyfél megbízása alapján átvesz, vagy
továbbít okmányokat, megvizsgálja azokat, hogy
megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak, nem felel
azonban a Bank az okmányok eredetiségéért,
érvényességéért és fordításáért, valamint az
okmányokban említett áruk típusáért, mennyiségéért és
minőségéért.
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-

8.1.

8.4.

8.7.

Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
A Bank üzleti tevékenysége során a
hitelintézettől az adott helyzetben általában
elvárható gondossággal és körültekintéssel, az
Ügyfél érdekeinek lehetséges
figyelembevételével köteles eljárni.
A Bank nem felel olyan károkért, amely az Ügyfél
mulasztásából vagy késedelméből keletkeztek. A
Bank nem felel az erőhatalomból (vis maiorból,
pl. felkelés, háború, természeti csapás, sztrájk,
az energiaszolgáltatás általános és tartós
kimaradása, a telekommunikációs hálózat
leállása, a közlekedés akadályoztatása,
robbanás, bombariadó), a belföldi vagy a külföldi
hatóságok rendelkezéséből illetve hatósági
engedély megtagadása vagy késedelmes
megadása miatt keletkeztek, feltéve, hogy ezen
hatósági intézkedésekre nem a Bank jogellenes
magatartása miatt került sor, vagy a Bank
működésének megzavarásából eredő károkért,
feltéve ez utóbbi esetben, hogy a Banknak a
károkozó eseményt nem volt lehetősége
elhárítani. A felelősség kizárása nem
értelmezhető azon károkra, amelyet a
hatóságnak a Bank felróható magatartása okán
elrendelt intézkedése eredményezett.
A Bankot nem terheli felelősség, ha a hozzá
benyújtott iratok és egyéb okmányok hamis vagy
hamisított voltát az adott helyzetben általában
elvárható gondossággal történő megvizsgálás
mellett sem lehetett felismerni, továbbá
amennyiben a Bank eljárása vagy mulasztása az
Ügyfél által szolgáltatott adatok valótlan,
pontatlan jellegéből, vagy a jogszabály, vagy
szerződés alapján az Ügyfelet terhelő kötelező
adatszolgáltatás elmulasztásából ered. A fenti
felelősségi szabályok a pénzforgalmi szolgáltatás
körében a Pft. alapján a Bankra nézve szigorúbb
előírásoknak megfelelően alakulnak.
Amennyiben a Bank az Ügyfél megbízásából vesz
át és továbbít okmányokat, azokat csak abból a
szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a
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megbízásban foglaltaknak, a Bank egyéb
szempontból tartalmi vizsgálatot nem végez.

X/6.

A Bank az Ügyfélnek a megfelelően benyújtott fizetési
megbízások hibás teljesítéséből valamint a bankszámla
téves megterheléséből eredő kamat kiesését, a
késedelmi kamat mértékének figyelembe vételével
megtéríti.

XI/5.

Az Ügyfél a Bankkal kötött szerződés aláírásával
egyidejűleg önkéntes hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy
a Bank az Ügyfelet ajánlataival, termékeivel és
szolgáltatásaival közvetlenül – postai úton, elektronikus
levélben, telefonon vagy egyéb adatközlő eszköz útján megkeresse, részére reklámanyagot küldjön.

XI/6.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az alábbiak
szerint tájékoztatja a Központi Hitelinformációs
Rendszerbe (a továbbiakban: KHR) továbbítható
adatokról, illetve a hozzá kapcsolódó eljárási rendről.

XI/6/a

XI/6/b

A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a
teljes körű hitelnyilvántartás létrehozása, a hitelképesség
differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek
szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a
referenciaadat-szolgáltatók (jogszabályban megjelölt,
adatszolgáltatásra kötelezett pénzügyi és egyéb
intézmények) biztonságosabb működése érdekében a
hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. A KHRben kizárólag a 2011. évi CXXII. törvényben (a
továbbiakban: KHR tv.) meghatározott referenciaadatok
kezelhetők, kezelő szerve a Bankközi Informatika
Szolgáltató Zrt. (BISZ Zrt.). Az ügyfelek KHR-be bekerült
adataihoz csak a KHR törvényben meghatározott
esetekben, az ott meghatározott referenciaadatszolgáltatók részére kerülhetnek átadásra.
A szerződés megkötését megelőzően a Bank a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozástól átveszi a természetes
személy ügyfél hozzájárulása esetén a KHR tv.
mellékletének II. fejezet 1.1 - 1.4 pontja szerinti
referenciaadatokat, hozzájárulás hiányában a KHR tv.
mellékletének II. fejezet 1.5 pontja szerinti, 1.2 pont e)-g)
alpont, 1.3-1.4 pontja szerinti referenciaadatokat,
vállalkozások esetén a KHR tv. mellékletének II. fejezet
2.1-2.4 pontja szerinti referenciaadatokat.
Természetes személyekre vonatkozó referenciaadatok
KHR-be történő átadását megelőzően a Bank beszerzi az
ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e
az adatai KHR-ből történő, más referenciaadatszolgáltató általi átvételéhez. A hozzájárulás bármikor
megadható. A nyilatkozat vonatkozik a természetes
személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát
képező szerződésére. Több nyilatkozat esetében a
legkésőbb keletkezett az irányadó.
Nem szükséges az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata a
referencia adatok más referenciaadat-szolgáltató általi
átvételéhez a természetes személyekre vonatkozó lenti
1)-3), illetve a vállalkozásokra vonatkozó 1)-2)
alpontokban meghatározott esetekben.
A Bank, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja a természetes
személyek KHR. tv. mellékletének II. fejezet 1.1 pontja
szerinti azonosító adatait (azaz név, születési név,
születési idő, hely, anyja születési neve, azonosító
okmány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus
levelezési cím), illetve a rájuk vonatkozó, a KHR. tv.
mellékletének II. fejezet 1.2 pont a)-d) és k) alpontja
szerinti szerződési adatokat (a szerződés típusa és
azonosítója (száma), a szerződés megkötésének,
lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség
(adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme,
valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses
összeg törlesztő részletének összege és devizaneme) a
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-

Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt
további hitel- vagy kölcsönszerződés
megkötésére nem kerül sor, így ezen
rendelkezések hatályon kívül helyezésre
kerültek.

-

Az állományátruházással érintett hitel- és
kölcsönszerződések vonatkozásában a központi
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR törvény)
rendelkezései irányadóak.

-

Az állományátruházással érintett hitel- és
kölcsönszerződések vonatkozásában a KHR
törvény rendelkezései irányadóak.

-

Az állományátruházással érintett hitel- és
kölcsönszerződések vonatkozásában a KHR
törvény rendelkezései irányadóak.

MKB Bank Nyrt.
hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, papír
alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír
alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetve az ezzel
kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kezesség és
bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári
kötelezettség vállalására vonatkozó szerződés (a
továbbiakban: szerződés) megkötését követően.
A Bank átadja továbbá a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére
1) annak a természetes személynek a KHR tv.
mellékletének II. fejezet 1.1-1.2 pontja szerinti
referenciaadatait, aki a szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy
a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege
meghaladja a késedelembe esés időpontjában
érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és
ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem
folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül
fennállt;
2) annak a természetes személynek a KHR tv.
mellékletének II. fejezet 1.1 és 1.3 pontja szerinti
referenciaadatait, aki a szerződés megkötésének
kezdeményezése során
a) valótlan adatot közöl és ez
okirattal bizonyítható, illetve
b) hamis vagy hamisított okirat
használata miatt a bíróság jogerős határozatában
bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
3) annak a természetes személynek a KHR tv.
mellékletének II. fejezet 1.1 és 1.4 pontja szerinti
referenciaadatait, akivel szemben a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz használata miatt a
bíróság jogerős határozatában bűncselekmény
elkövetését állapítja meg.
A Bank, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozásnak átadja a vállalkozások (ideértve:
a gazdasági társaság, fióktelep, az európai
részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet,
az európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az
egyéni vállalkozó) KHR. tv. mellékletének II. fejezet 2.1.
pontjában meghatározott azonosító adatait (cégnév/név;
székhely; cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány
szám; adószám), illetve a rájuk vonatkozó, a KHR. tv.
mellékletének II. fejezet 2.2 pont a)-d) és l) alpontja
szerinti szerződési adatokat (a szerződés típusa és
azonosítója (száma); a szerződés megkötésének,
lejáratának; megszűnésének időpontja; a szerződés
megszűnésének módja; a szerződés összege és
devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága;
a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és
devizaneme) a hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi
lízingre, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására,
elektronikus pénz kibocsátására, papír alapú készpénzhelyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási
csekk, váltó) kibocsátására, illetve az ezzel kapcsolatos
szolgáltatás nyújtására, kezesség és bankgarancia
vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség
vállalására vonatkozó szerződés (a továbbiakban:
szerződés) megkötését követően.
A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja
továbbá annak a vállalkozásnak
1) a KHR tv. mellékletének II. fejezet 2.1-2.2 pontja
szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás
tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy
a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint
harminc napon keresztül fennállt;
2) a KHR tv. mellékletének II. fejezet 2.1 és 2.4 pontja
szerinti referenciaadatait, amely készpénz-
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3)

helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló
szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és
emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
elfogadására irányuló szerződését a referenciaadatszolgáltató felmondta vagy felfüggesztette;
a KHR tv. mellékletének II. fejezet 2.1 és 2.3 pontja
szerinti referenciaadatait, amelynek fizetési
számlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc
napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül
egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított
követelést tartanak nyilván.

A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
havonta átadja továbbá mind a természetes személyek,
mind a vállalkozások szerződései alapján fennálló
tőketartozás összegére és pénznemére vonatkozó
adatokat.
Jogosult bárki korlátozás illetve költségtérítés és egyéb díj
felszámítása nélkül tájékoztatást kérni arról, hogy milyen
adatai szerepelnek a KHR-ben, ezen adatait mely
referenciaadat-szolgáltató adta át, illetve hogy ki, mikor
és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciadatszolgáltatóktól átvett referenciaadatokat a KHR
törvényben meghatározott időpontokig kezeli.

XI/6/c

Természetes személyeknek lehetőségük van, hogy
adataikat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a
nyilvántartott természetes személy kérésére a
szerződéses jogviszony megszűnését követően is
kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a szerződés
fennállása során a referenciaadat-szolgáltató útján
írásban kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól,
hogy adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses
jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje.
Ez a szolgáltatás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a
referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban
bármikor visszavonható.

-

Az állományátruházással érintett hitel- és
kölcsönszerződések vonatkozásában a KHR
törvény rendelkezései irányadóak.

-

Az állományátruházással érintett hitel- és
kölcsönszerződések vonatkozásában a KHR
törvény rendelkezései irányadóak.

Az Ügyfél számára kétféle jogorvoslati lehetőség áll
rendelkezésre hibás vagy jogellenes adatnyilvántartás
esetén: lehetőség van kifogás benyújtására, valamint
keresetindításra.

XI/6/d

Keresetindítás előtt lehetőség van kifogással élni az
adatoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás által történő kezelése ellen, amelynek
keretében az adatok helyesbítése, illetve törlése kérhető.
A kifogás az adatot a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújtható
be. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást két
munkanapon belül megküldi annak a referenciaadatszolgáltatónak, amely a kifogásolt adatot a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozásnak átadta (amennyiben ez a
vállalkozás jogutód nélkül megszűnt, az ügyet a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki).
A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak
kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és
a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban
kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában
haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő
két munkanapon belül tájékoztatni.
Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad,
haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül
köteles a helyesbített vagy törlendő adatot – a
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nyilvántartott Ügyfél egyidejű értesítése mellett – a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a
változást két munkanapon belül köteles átvezetni.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást,
ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt
és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő
követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató
részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató
személye nem állapítható meg.
A nyilvántartott Ügyfél adatainak jogellenes átadása és
kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése
céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat.
Keresetindításra az Ügyfél elsősorban akkor jogosult, ha
nem ért egyet a kifogására adott válasszal. A
keresetlevelet a kifogásra adott válasz kézhezvételét
követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye
szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy
ajánlott küldeményként postára adni. E határidő
elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
A nyilvántartott ügyfelet a keresetindítási jog akkor is
megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozás nem tett eleget a törvény
által előírt tájékoztatási kötelezettségének, amikor az
Ügyfél ügyféltudakozvánnyal, vagy kifogással fordult
hozzá. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt
ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított
határidő leteltétől kell számítani. A bíróság a keresetet
haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezésétől
számított három munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére
alkalmas – a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől
számított nyolcadik munkanapra kitűzi a tárgyalási
határnapot.
A peres eljárás megindulásának tényét a KHR-ben is fel
kell tüntetni. A bíróság elrendelheti a referenciaadatok
kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló
adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága
valószínűnek mutatkozik. Ebben az esetben a vitatott
adatot zárolni kell.
A peres eljárás során a referenciaadat-szolgáltatót,
illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli
annak bizonyítása, hogy az adatok átadásának, illetve
KHR-ben történő kezelésének e törvényben
meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás
elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadatszolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást
terheli.
A bíróságnak a nyilvántartott adat törlésére illetve
helyesbítésére vonatkozó jogerős határozatát a
kézhezvételtől számítva haladéktalanul, de legkésőbb két
munkanapon belül végre kell hajtani.

XI/14.

A Bank a honlapján
(https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesitajekoztato.html) teszi közzé az Adatkezelési
tájékoztatót, amelyben tájékoztatást nyújt a Bank által. a
személyes adatok kezelése vonatkozásában az
adatkezelésre, és az adatkezelőre vonatkozó általános
információkról, a Bank Adatvédelmi Tisztviselőjének
személyéről és elérhetőségeiről, a legfontosabb,
adatvédelmi előírásokat tartalmazó szabályozásokról, az
adatkezelés időtartamára vonatkozó általános
szabályokról, a Bank által végzett egyes adatkezelésekről,
az érintett természetes személyeket megillető jogokról és
azok érvényesítésének a lehetőségéről, továbbá az
érintett természetes személyek rendelkezésére álló
jogorvoslati lehetőségekről.
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5.2.1.

Az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés
időtartamáról, azon személyek kategóriáiról akik
részére az Ügyfél személyes adatai továbbításra
kerülnek, az esetleges automatizált
döntéshozatal tényéről és körülményeiről, a
közös adatkezelésről, az adatszolgáltatás
kötelező jellegéről, valamint az Ügyfélnek az
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól a Bank
www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas
weboldalán mindenkor elérhető általános
adatkezelési tájékoztatóban ad részletes
tájékoztatást, egyébiránt az adott ügylet vagy
tevékenység vonatkozásában az adatkezelés
jogalapját, a kezelt adatok pontos körét valamint
az adatkezelés azon körülményeit, amelyek
eltérnek az általános tájékoztatóban foglaltaktól,
a Bank által az adott ügyletre, illetve

MKB Bank Nyrt.
tevékenységre kialakított igénylési nyomtatvány,
egyedi szerződés, egyéb jognyilatkozat vagy
specifikus adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
XIII.

Panaszkezelés, jogviták rendezése

16.

XIV.

Bankszámla

-

XV.

Betétügyletek

-

XV/A.

Tartós Betétre vonatkozó általános szabályok

-

XVI.

Letétügyletek

-

XVII/1.

XVII/2.

XVII/3.

XVII/4.

XVII/5.

Az Ügyfél hitel- vagy kölcsönügyletre irányuló kérelmet
jogosult a Bankhoz benyújtani. A kérelem érdemi
elbírálásának előfeltétele, hogy az Ügyfél a
gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről a Bank által kért
szükséges információkat, adatokat és okiratokat a Bank
rendelkezésére bocsássa, továbbá az ügylet esetleges
biztosítékaira megfelelő dokumentumokkal alátámasztott
tételes javaslatot adjon. A Bank nem köteles a döntését
megindokolni, amennyiben a hitel-, illetve egyéb
kérelmet nem fogadja be, vagy azt elutasítja.
Az Ügyfél köteles az esetleg szükséges külön
felhatalmazást megadni, hogy az általa közölt adatokat a
Bank ellenőrizhesse, továbbá nyilatkoznia kell fennálló
tartozásairól.
A bankhitelszerződéssel a Bank arra vállal
kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott
hitelkeretet tart Ügyfele rendelkezésére, és e keret
terhére – a szerződésben meghatározott feltételek
megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb
hitelműveletet végez.
A Bank hitel- vagy kölcsönműveletet írásba foglalt hitelvagy kölcsönszerződés alapján végez. A Bank a
hitelfolyósítás céljából bankszámlát nyit az Ügyfél
részére, – amennyiben az Ügyfél azzal nem rendelkezik amely után jutalék felszámítására jogosult. A
hitelfolyósítás céljából bankszámla nyitása kizárólag az
Ügyfél kifejezett erre vonatkozó vállalása esetében
vonatkozik a fogyasztóknak nyújtott jelzáloghitel Ügyfél
általi igénybevételére, összhangban a fogyasztóknak
nyújtott hitelről szóló törvény rendelkezéseivel.
A Bank az Ügyfél bankszámláján – eseti megállapodás
alapján - a folyószámla-hitelszerződésben rögzített
összegű hitelkeretet tarthat az Ügyfél rendelkezésére. A
Bank a folyószáma-hitelkeretet a rendelkezésre tartási
idő utolsó napján 20:00 óráig tartja rendelkezésre, mely
az utolsó időpont tárgynapon belül fizetési művelet
könyvelésére figyelembe véve a fizetési rendszerek
működési feltételeit. E hitelkeret a bankszámla terhére
történő kifizetések fedezetének részét képezi. Ebben az
esetben a Bank az Ügyfél külön rendelkezése nélkül a
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Alkalmazandó jog és a jogviták eldöntése
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére nem
kerül sor, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére nem
kerül sor, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére nem
kerül sor, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére nem
kerül sor, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.

Az állományátruházással érintett hitel- és
kölcsönszerződések alapján további
kölcsönfolyósításra nem kerül sor, így jelen
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.
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folyószámla-hitelkeret terhére kölcsönt folyósít úgy, hogy
teljesíti azokat a megbízásokat, amelyek teljesítéséhez az
Ügyfél bankszámla-követelései egyébként nem nyújtanak
fedezetet. A Bank a kölcsön törlesztésére és a hitelkeret
ismételt feltöltésére fordítja az Ügyfél bankszámláján
jóváírt összegeket, amennyiben azok meghaladják a
tárgynapon teljesítendő fizetési megbízások összegét.
A Bank azt itt meghatározott esetek bármelyikének
bekövetkezése esetén – ide nem értve a jelen fejezet
XVII/18 – XVII/24. pontjaiban szabályozott szerződések
esetét, és a XVII/6/b – XVII/6/d. pontban meghatározott
eseteket - jogosult a jövőre nézve, egyoldalúan, az éves
kamatlábat, referencia kamatot, kamatfelárat, a
szerződésben szereplő bármely díjat, jutalékot illetve
egyéb költséget, valamint az egyéb szerződési
feltételeket az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani:
I) A Bank forrásköltségeinek, forrásszerzési
lehetőségeinek kedvezőtlen változása, mely az alábbi
események közül legalább egynek a bekövetkezését
jelenti:
a) jegybanki alapkamat emelkedése,
b) bankközi pénzpiaci kamatlábak nominális, vagy
referencia kamathoz mért relatív emelkedése,
c) a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának nominális,
vagy referencia kamathoz mért relatív emelkedése,
d) a Bank eszközoldalának refinanszírozásául szolgáló
hitel-, kölcsönszerződések költségének bizonyítható
növekedése,

XVII/6/a

e) Magyarország kockázati felárának emelkedése
(ideértve valamennyi indikátort).
f) Magyarország adósi besorolásának rontása a
Standard&Poors, Moody’s vagy a Fitch Ratings
hitelminősítő szervezetek döntése alapján.
g) a Bank által kibocsátott kötvények hozam felárának
növekedése
II) az ügyletet érintő esetleges jogszabályi, hatósági,
jegybanki, Európai Központi Banki vagy egyéb
adminisztratív intézkedés, vagy rendkívüli árfolyammozgás esetén,
III) Az Ügyfél hitelkockázatának változása, mely az alábbi
események közül legalább egynek a bekövetkezését
jelenti:
a)

az Ügyfél a Szerződés alapján fennálló fizetési
kötelezettségével, vagy a KHR-ben rögzített adatok
szerint, az ott rögzített bármely szerződése alapján
fennálló fizetési kötelezettségével legalább 30
napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
b) a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött
vagyonbiztosítást a Bank felszólítása ellenére
legalább két hónapon keresztül nem fizeti.
c)
amennyiben a Szerződésben az Ügyfél
kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövedelme, vagy
egy meghatározott összeg havi gyakorisággal a
Banknál vezetett bankszámláján kerül jóváírásra, és
az Ügyfél ezt a kötelezettségét nem teljesíti
legalább két hónapon keresztül;
d) a fedezetül szolgáló ingatlan piaci értékében olyan
változás következett be, melynek eredményeként a
Szerződés alapján az Ügyfél fennálló tartozása
meghaladja az ingatlan jelenlegi piaci értékének a
80%-át, és az Ügyfél a Bank felszólítására nem nyújt
megfelelő pótfedezetet. A fedezet jelenlegi piaci
értékének kiszámítása oly módon történik, hogy a
fedezetnek a szerződéskötéskor készített, és a Bank
által elfogadott értékbecslésben meghatározott
piaci ára korrigálásra kerül a közzétett FHB lakás
árindexszel. (Amennyiben az FHB lakás árindex nem
áll rendelkezésre, akkor az átlagos ingatlanpiaci
változást tükröző index.) Amennyiben az Ügyfél
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vitatja a fedezet piaci értékének változását, abban
az esetben jogosult az általános szabályok szerint
készített, a Bank által elfogadott értékbecsléssel
igazolni a változás mértékét.
Az emelés mértéke a forrásköltség változása esetén
Az I) pontban meghatározott bármely esemény - ide nem
értve a g) alpontot - bekövetkezte az éves kamatláb,
referencia kamat, kamatfelár, a szerződésben szereplő
bármely díj, jutalék maximum ugyanolyan arányú
emelését teszi lehetővé, mint amilyen mértékben az
adott érték, mutató változott.
Egy példával is szemléltetve:
Amennyiben az I) pontban meghatározott tényezők
változása – ide nem értve a g) alpontot- 1 százalékpontos
forrásköltség emelkedést jelentenek a bank számára, az
ügyfél kamatfelára, éves kamata is 1 százalékponttal
növekedhet.
A g) alpontban meghatározott esemény bekövetkezte,
azaz Magyarország eggyel alacsonyabb osztályba történő
besorolása az éves kamatláb, referencia kamat,
kamatfelár, a szerződésben szereplő bármely díj, jutalék
maximum 2 százalékpontos emelkedését alapozhatják
meg.
Az emelés mértéke a jogszabályváltozás, rendkívüli
árfolyam-mozgás esetén
A II) pontban meghatározott jogszabályi, hatósági
intézkedések, rendkívüli árfolyam-mozgás alkalmanként
maximum az éves kamatláb, referencia kamat,
kamatfelár, a szerződésben szereplő bármely díj, jutalék
2 százalékpontos emelését alapozhatják meg. A fenti
példánál maradva amennyiben a szerződésben rögzített
kamatfelár évi 10% volt, abban az esetben a
jogszabályváltozás következtében a kamatfelár évi 12%ra módosulhat.

Az emelés mértéke az Ügyfél hitelkockázatának
változása esetén:
Az emelés mértéke az Ügyfél hitelkockázatának
változása esetén
A III) pont b),c),d) alpontjában meghatározott, az Ügyfél
hitelkockázatának változása maximum az éves kamatláb,
referenciakamat, kamatfelár, a szerződésben szereplő
bármely díj, jutalék 1 százalékpontos emelését
alapozhatja meg.

A III) pont a) alpontjában meghatározott esetben, amikor
az Ügyfél a Szerződés vagy a KHR-ben rögzített adatok
szerint, az ott rögzített bármely szerződése alapján
fennálló fizetési kötelezettségével legalább 30 napot
meghaladó késedelembe esik, az maximum az éves
kamatláb, referenciakamat, kamatfelár, a szerződésben
szereplő bármely díj, jutalék 1 százalékpontos emelését
alapozhatja meg. Amennyiben a fizetési késedelem
mértéke meghaladja a 60 napot, az maximum az éves
kamatláb, referenciakamat, kamatfelár, a szerződésben
szereplő bármely díj, jutalék 2 százalékpontos emelését
alapozhatja meg.
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A fenti példánál maradva amennyiben a Szerződésben
rögzített kamatfelár évi 10% volt, abban az esetben az
Ügy
fél 60 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a
kamatfelár évi 12%-ra módosulhat.
A Felek a fenti körülmények
bekövetkezésének bizonyítása tekintetében a Bank
rendelkezésére álló, illetve köztudomású információkat
valamint a Bank nyilvántartásaiban szereplő adatokat
tekintik hitelesnek és kifejezetten elfogadottnak. A Bank
a módosításról az Ügyfélt a módosítás hatályba
lépésének napját 15 nappal megelőzően Hirdetmény
útján értesíti.
Fogyasztóval megkötött kölcsön- illetve hitelszerződések
esetén – ide nem értve a jelen fejezet XVII/18 – XVII/24.
pontjaiban szabályozott szerződések esetét - az előbbi
szabályok a következő eltérésekkel alkalmazandók:
A Bank azt itt meghatározott esetek
bármelyikének bekövetkezése esetén jogosult a jövőre
nézve, egyoldalúan, az éves kamatlábat, kamatfelárat, a
szerződésben szereplő bármely díjat, jutalékot illetve
egyéb költséget, az Ügyfél számára kedvezőtlenül
módosítani:
I) A Bank forrásköltségeinek, forrásszerzési
lehetőségeinek kedvezőtlen változása, mely az alábbi
események közül legalább egynek a bekövetkezését
jelenti:
a) jegybanki alapkamat emelkedése,
b) bankközi pénzpiaci kamatlábak nominális vagy
referencia kamathoz mért relatív emelkedése,
c) a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának nominális
vagy referencia kamathoz mért relatív emelkedése,
d) a Bank eszközoldalának refinanszírozásául szolgáló
hitel-, kölcsönszerződések költségének bizonyítható
növekedése,

XVII/6/b

e) Magyarország kockázati felárának emelkedése
(ideértve valamennyi indikátort).
f) Magyarország adósi besorolásának rontása a
Standard&Poors, Moody’s vagy a Fitch Ratings
hitelminősítő szervezetek döntése alapján.
g) a Bank által kibocsátott kötvények hozam felárának
növekedése
II) az ügyletet érintő esetleges jogszabályi, hatósági,
jegybanki, Európai Központi Banki vagy egyéb
adminisztratív intézkedés, vagy rendkívüli árfolyammozgás esetén,
III) Az Ügyfél hitelkockázatának változása, mely az alábbi
események közül legalább egynek a bekövetkezését
jelenti:
a) az Ügyfél a Szerződés alapján, vagy a KHR-ben
rögzített adatok szerint, az ott rögzített bármely
szerződése alapján fennálló fizetési
kötelezettségével legalább 30 napot meghaladó
fizetési késedelembe esik;
b) a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött
vagyonbiztosítást a Bank felszólítása ellenére
legalább két hónapon keresztül nem fizeti;
c)
amennyiben a Szerződésben az Ügyfél
kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövedelme, vagy
egy meghatározott összeg havi gyakorisággal a
Banknál vezetett bankszámláján kerül jóváírásra, és
az Ügyfél ezt a kötelezettségét nem teljesíti
legalább két hónapon keresztül;
d) a fedezetül szolgáló ingatlan piaci értékében olyan
változás következett be, melynek eredményeként a
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Szerződés alapján az Ügyfél fennálló tartozása
meghaladja az ingatlan jelenlegi piaci értékének a
80%-át, és az Ügyfél a Bank felszólítására nem nyújt
megfelelő pótfedezetet. A fedezet jelenlegi piaci
értékének kiszámítása oly módon történik, hogy a
fedezetnek a szerződéskötéskor készített, és a Bank
által elfogadott értékbecslésben meghatározott
piaci ára korrigálásra kerül a közzétett FHB lakás
árindexszel. (Amennyiben az FHB lakás árindex nem
áll rendelkezésre, akkor az átlagos ingatlanpiaci
változást tükröző index.) Amennyiben az Ügyfél
vitatja a fedezet piaci értékének változását, abban
az esetben jogosult az általános szabályok szerint
készített, a Bank által elfogadott értékbecsléssel
igazolni a változás mértékét.
A jelen fejezet XVII/18 – XVII/24. pontjaiban szabályozott
szerződések esetében az ott meghatározott eltérő
szabályok irányadóak.
Az emelés mértéke a forrásköltség változása esetén
Az I) pontban meghatározott bármely esemény - ide nem
értve a f) alpontot - bekövetkezte az éves kamatláb,
kamatfelár, a szerződésben szereplő bármely díj, jutalék
maximum ugyanolyan arányú emelését teszi lehetővé,
mint amilyen mértékben az adott érték, mutató
változott.
Egy példával is szemléltetve:
Amennyiben az I) pontban meghatározott tényezők
változása – ide nem értve a f) alpontot- 1 százalékpontos
forrásköltség emelkedést jelentenek a Bank számára, az
ügyfél kamatfelára, éves kamata, a szerződésben
szereplő bármely díj, jutalék is 1 százalékponttal
növekedhet.
A f) alpontban meghatározott esemény bekövetkezte,
azaz Magyarország eggyel alacsonyabb osztályba történő
besorolása az éves kamatláb, kamatfelár, a szerződésben
szereplő bármely díj, jutalék maximum 2 százalékpontos
emelkedését alapozhatják meg.
Az emelés mértéke a jogszabályváltozás, rendkívüli
árfolyam-mozgás esetén
A II) pontban meghatározott jogszabályi, hatósági
intézkedések, rendkívüli árfolyammozgás alkalmanként
maximum az éves kamatláb, kamatfelár, a szerződésben
szereplő bármely díj, jutalék 2 százalékpontos emelését
alapozhatják meg. A fenti példánál maradva amennyiben
a szerződésben rögzített kamatfelár évi 10% volt, abban
az esetben a jogszabályváltozások következtében a
kamatfelár évi 12%-ra módosulhat.
Az emelés mértéke az Ügyfél hitelkockázatának
változása esetén
A III) pont b),c),d) alpontjában meghatározott, az Ügyfél
hitelkockázatának változása maximum az éves kamatláb,
kamatfelár, a szerződésben szereplő bármely díj, jutalék
1 százalékpontos emelését alapozhatja meg.
A III) pont a) alpontjában meghatározott esetben, amikor
az Ügyfél a Szerződés, vagy a KHR-ben rögzített adatok
szerint, az ott rögzített bármely szerződése alapján
fennálló fizetési kötelezettségével legalább 30 napot
meghaladó késedelembe esik, az maximum az éves
kamatláb, kamatfelár, a szerződésben szereplő bármely
díj, jutalék 1 százalékpontos emelését alapozhatja meg.
Amennyiben a fizetési késedelem mértéke meghaladja a
60 napot, az maximum az éves kamatláb, kamatfelár, a
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szerződésben szereplő bármely díj, jutalék 2
százalékpontos emelését alapozhatja meg.
A fenti példánál maradva amennyiben a szerződésben
rögzített kamatfelár évi 10% volt, abban az esetben az
ügyfél 60 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a
kamatfelár évi 12%-ra módosulhat.
A Felek a fenti körülmények bekövetkezésének
bizonyítása tekintetében a Bank rendelkezésére álló,
illetve köztudomású információkat valamint a Bank
nyilvántartásaiban szereplő adatokat tekintik hitelesnek
és kifejezetten elfogadottnak.
A Bank a módosításról – a referencia kamatláb
módosulása kivételével – az Adóst a módosítás hatályba
lépésének napját 60 nappal megelőzően Hirdetményben,
illetve a törlesztőrészlet megváltozására vonatkozó
információval kiegészítve közvetlenül postai úton vagy az
Adós által a jelen Szerződésben megadott e-mail címére
megküldött üzenettel értesíti. A kézbesítés szabályaira a
Bank Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak
irányadóak mind a postai, mind az elektronikus út
tekintetében. A kamat, díj, vagy költség Adós számára
kedvezőtlen módosítása esetén – referencia kamatláb
módosulása kivételével – az Adós a módosítás
hatálybalépése előtt jogosult a jelen Szerződés díjmentes
felmondására azzal, hogy ebben az esetben a
felmondással lejáró és esedékessé váló tartozást köteles
egy összegben a felmondással egyidejűleg haladéktalanul
megfizetni a Bank részére. Az Adós fizetési késedelme
esetén a jelen Szerződésben – ennek hiányában a Ptk-ban
– meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelten
köteles a felmondással lejárt és esedékessé vált
tartozását megfizetni.
Fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés
– ide nem értve a jelen fejezet XVII/18 – XVII/24.
pontjaiban szabályozott szerződések esetét - a Bank által
az Ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat
tekintetében, kormányrendeletben meghatározott
esetekben, feltételekkel és módon módosítható,
amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási
kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a hitelező lekötött
ügyfélbetétei kamatának változása, a szabályozói
környezet, illetve a hitelkockázat kormányrendeletben
meghatározott változása indokolja. A jelen fejezet
XVII/18 – XVII/24. pontjaiban szabályozott szerződések
esetében az ott meghatározott eltérő szabályok
irányadóak.
Az emelés mértéke a forrásköltség változása esetén
XVII/6/c

A kormányrendeletben meghatározott bármely
forrásköltség változást okozó esemény bekövetkezte az
éves kamatláb, kamatfelár maximum ugyanolyan arányú
emelését teszi lehetővé, mint amilyen mértékben az
adott érték, mutató változott.
Egy példával is szemléltetve:
Amennyiben a kormányrendeletben meghatározott
bármely forrásköltség változása 1 százalékpontos
forrásköltség emelkedést jelentenek a bank számára, az
ügyfél kamatfelára, éves kamata is 1 százalékponttal
növekedhet.
Az emelés mértéke a jogszabályváltozás esetén
A kormányrendeletben meghatározott szabályozói
környezet változása alkalmanként maximum az éves
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kamatláb, kamatfelár 2 százalékpontos emelését
alapozhatja meg. A fenti példánál maradva amennyiben a
szerződésben rögzített kamatfelár évi 10% volt, abban az
esetben a szabályozói környezet változása következtében
a kamatfelár évi 12%-ra módosulhat.
Az emelés mértéke az Ügyfél hitelkockázatának
változása esetén
A kormányrendeletben meghatározott hitelkockázat
változása maximum az éves kamatláb, kamatfelár 2
százalékpontos emelését alapozhatja meg. A fenti
példánál maradva amennyiben a szerződésben rögzített
kamatfelár évi 10% volt, abban az esetben az ügyfél
hitelkockázatának változása következtében a kamatfelár
évi 12%-ra módosulhat.
Fogyasztóval, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete
mellett kötött kölcsönszerződések esetén – ide nem
értve a jelen fejezet XVII/18 – XVII/24. pontjaiban
szabályozott szerződések esetét - a Bank
referenciakamathoz kötött kamatozás esetén a
kamatfelárat kizárólag az alábbi esetekben módosíthatja
egyoldalúan:
- a fogyasztó egyhavi törlesztőrészlettel 45 napot
meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy
- a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött,
vagyonbiztosítást a Bank postai úton vagy más, a
szerződésben meghatározott közvetlen módon történő
értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem
fizeti.
A kamaton felül nem rendszeresen fizetendő egyéb díjat,
költséget a Bank már megkötött szerződések
vonatkozásában évente legfeljebb a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex
mértékében emelheti.
A jelen fejezet XVII/18 – XVII/24. pontjaiban szabályozott
szerződések esetében az ott meghatározott eltérő
szabályok irányadóak.
Az emelés mértéke a fizetési késedelem esetén:

XVII/6/d

Amennyiben a fogyasztó 45 napot meghaladó fizetési
késedelembe esik, az maximum a kamatfelár 2
százalékpontos emelését alapozhatja meg. A fenti
példánál maradva amennyiben a szerződésben rögzített
kamatfelár évi 10% volt, abban az esetben a fizetési
késedelem következtében a kamatfelár évi 12%-ra
módosulhat.
Az emelés mértéke a biztosítási díj nem fizetése esetén:
Amennyiben a fogyasztó a vagyonbiztosítást nem fizeti,
az maximum az éves kamatfelár 1 százalékpontos
emelését alapozhatja meg. A fenti példánál maradva
amennyiben a szerződésben rögzített kamatfelár évi 10%
volt, abban az esetben a vagyonbiztosítás nem fizetése
következtében a kamatfelár évi 11%-ra módosulhat.
A XVII/6/d. pontban meghatározott feltételek 2012.
április 01-i hatállyal alkalmazandóak a kölcsönök kamatai
és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az
átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII.
törvény szabályainak figyelembevételével. A XVII/6/d.
alpont szabályai a XVII/6. pont egyéb alpontjainak
rendelkezéseihez képest különös szabálynak minősülnek.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a
hitel vagy kölcsön kamatlába pénzpiaci referencia
kamatlábhoz (pl. BUBOR, EURIBOR, CHFLIBOR,
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XVII/6/e

USDLIBOR) kötött, abban az esetben a hitel vagy kölcsön
kamata ezen referencia kamatlábak mértékének
változása miatt a szerződés megkötését követően
változhat és ez nem minősül egyoldalú
szerződésmódosításnak.
Valamennyi, a XVII/6/a- XVII/6/d pontban meghatározott
esemény bekövetkezte esetén az ott rögzített maximum
értéken belül kizárólag olyan mértékben jogosult a
kamatot, díjat, költséget emelni a Bank, amilyen
mértékben az adott esemény ténylegesen hatással volt a
kamatra, díjra, költségre. A szimmetria elvének
megfelelően amennyiben az adott feltétel, amely okot
adott a kamat, díj, költség emelésre az Ügyfél számára
kedvezően változik, azt a Bank szintén érvényesíti a
kamatban, díjban, költségben és ez a kamat, díj, költség
csökkenéséhez vezet. Mind az emelés, mind a csökkentés
során az adott eseménynek, feltételnek a kamatra,
díjra,költségre gyakorolt tényleges hatását kell értékelni.
A kamat, díj, költség mértékének növekedése nem
haladhatja meg a meghatározott feltételek változásának
együttes hatása alapján meghatározott mértéket,
figyelembe véve a Bank forrásszerkezetét és annak
esetleges változását is. Amennyiben a módosítás oka a
Bank forrásköltségének változása, akkor a Bank az adott
feltétel fennállásának vizsgálata során az adott
mutatónak, értéknek a kamatemelésről szóló döntés
időpontjában az adott naptári negyedév átlagát veszi
figyelembe, és ezt hasonlítja össze az adott értéknek,
mutatónak a szerződéskötés időpontjának naptári
negyedévi átlagának értékével. A kamat, díj, költség
megemelését követően a csökkentésre okot adó
feltételek fennállását a Bank a kamat, díj, költség
egyoldalú módosításának hatályba lépését követően
félévente felülvizsgálja. Amennyiben a csökkenés oka a
Bank forrásköltségének változása, akkor az adott feltétel
fennállásának vizsgálata során Bank az adott mutatónak,
értéknek a felülvizsgálat időpontjában az adott naptári
negyedév átlagát veszi figyelembe, és ezt hasonlítja össze
az adott értéknek, mutatónak a megelőző
kamatemelésről szóló döntés időpontjában irányadó, az
adott naptári negyedév átlagának értékével.
A Felek megerősítik, hogy a csökkentésre
kizárólag csak a kamatemelés mértékéig kerülhet sor,
azaz a Bank nem köteles a kamatot, kamatfelárat,
költséget, díjat a szerződésben eredetileg rögzített
kamat, kamatfelár, költség, díj mérték alá csökkenteni.
Amennyiben a fentiek szerint a Bank
gyakorolja az egyoldalú kamat, díj, költség emelési jogát,
akkor az Ügyfél előtörlesztési díj valamint további költség
fizetése nélkül jogosult a Szerződést 30 napra
felmondani. A felmondás csak abban az esetben válik
hatályossá, ha a felmondási idő végig az Ügyfél a
Szerződés alapján fennálló valamennyi tartozását
megfizeti a Bank részére.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy azon kölcsönök vagy
hitelek esetében, ahol a törlesztőrészletek megfizetése
annuitásos alapon történik, kamatváltozás (ideértve mind
a referencia kamatlábat, mind a kamatfelárat ide értve)
vagy előtörlesztés esetén a hitel- vagy
kölcsönszerződésben meghatározott törlesztőrészlet /
utolsó törlesztőrészlet megváltozhat. A Bank jogosult
egyoldalúan a jelen pontban körülírt változásoknak
megfelelően a szerződésekben megjelölt törlesztőrészlet
összegét megváltoztatni. A törlesztőrészlet megváltozása
nem érinti a kölcsön visszafizetésének futamidejét, a
törlesztőrészletek esedékességét és a kölcsön végső
lejáratát.
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XVII/18.
3.5.5.

XVII/18.
3.5.6.

XVII/18.
3.6.

XVII/19.
4.1

XVII/25.
5.5

XVII/25.
5.6

XVII/26.
1.

XVII/26.
5.3

XVII/26.
5.4

Ha a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsönszerződés a Forintosítási törvény szerint forintalapú
fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződésre módosul, a
fogyasztó Ügyfél (több egyetemlegesen fizetésre
kötelezett adós(társ) Ügyfél esetében valamennyi Ügyfél
egybehangzó akaratnyilatkozattal) a módosulást követő
60 napon belül a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződést
írásban felmondhatja. Ilyen felmondás esetén az
Ügyfélnek a felmondást követő 90 napon belül
maradéktalanul meg kell fizetnie a Bank részére a
felmondott fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés alapján
fennálló valamennyi tartozását.
Amennyiben az Ügyfél az előző 3.5.5. pont szerinti
fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a Bankkal új
fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződést köt, akkor az új
fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés biztosítékául
szolgáló jelzálogjog – az új fogyasztói jelzálogkölcsönszerződésből legfeljebb az előző 3.5.5. pontban
meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére
fordított összeg erejéig – az eredeti fogyasztói
jelzálogkölcsön-szerződés alapján bejegyzett jelzálogjog
ranghelyén áll fenn.
A forintra átváltás, és a forintra átváltott követelésre
alkalmazandó kamatszabályok mellőzése
(devizaszerződés megtartása) esetére vonatkozó
rendelkezések
A fogyasztók részére nyújtott hitel- és
kölcsönszerződések egyes általános szabályai 2015.
február 1-jét követően, ide nem értve az állami
kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsönöket:
A kamat meghatározásának módja
Az Adós a Folyószámlahitel szerződéstől a szerződéskötés
napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül
elállhat, ha a hitelkeret terhére kölcsön folyósítására még
nem került sor. Az Adós a szerződéskötés napjától
számított tizennégy napon belül díjmentesen
felmondhatja a Folyószámlahitel szerződést, ha a Bank a
kölcsönt már folyósította a hitelkeret terhére. Az Adós az
elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését
követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül
köteles a felvett hitelösszeget és a kölcsön lehívásának
időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a
Szerződés szerint megállapított hitelkamatot, és egyéb
hiteldíjat a Banknak visszafizetni.
Az Adós Hitelkérelemben foglalt szerződéskötési
nyilatkozatát a Szerződés megkötéséig – Bank általi
aláírásig - a Banknak küldött írásbeli értesítéssel díj- és
költségmentesen visszavonhatja, a nyilatkozatban foglalt
ajánlat ezen rendelkezés szerint nem köti az Adóst.
Személyi kölcsön szerződési feltételek (Személyi kölcsönszerződés magánszemélyek részére) Általános Rész:
Folyósítással összefüggő további rendelkezések és a
kölcsön folyósítása
Az Adós a személyi kölcsönről szóló Szerződéstől a
szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül
indokolás nélkül elállhat, ha a Kölcsön folyósítására még
nem került sor. Az Adós a szerződéskötés napjától
számított tizennégy napon belül díjmentesen
felmondhatja a személyi kölcsönről szóló Szerződést, ha a
Bank a Kölcsönt már folyósította. Az Adós az elállásról
(felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a
felvett hitelösszeget és a Kölcsön lehívásának
időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a
Szerződés szerint megállapított hitelkamatot és egyéb
hiteldíjat a Banknak visszafizetni.
Az Adós Hitelkérelemben foglalt szerződéskötési
nyilatkozatát a Szerződés megkötéséig – Bank általi
aláírásig - a Banknak küldött írásbeli értesítéssel díj- és
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-

A Forintosítási törvényben rögzített
szerződésmódosulás valamint az ahhoz
kapcsolódó jogok és kötelezettségek jogszabályi
határideje eltelt, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.

-

A Forintosítási törvényben rögzített
szerződésmódosulás valamint az ahhoz
kapcsolódó jogok és kötelezettségek jogszabályi
határideje eltelt, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.

-

A Forintosítási törvényben rögzített
„devizaszerződés megtartásának” lehetőségére
vonatkozó jogszabályi határidő eltelt, így a
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt
további hitel- vagy kölcsönszerződés
megkötésére nem kerül sor, így a rendelkezés
hatályon kívül helyezésre került.

-

Tekintettel a Sberbank Magyarország „v.a.”
tevékenységi engedélye visszavonásának
időpontjára, a jelen pontban írt határidők már az
állományátruházás időpontját megelőzően
elteltek, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére nem
kerül sor, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt
további kölcsönfolyósításra nem kerül sor, így a
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.

-

Tekintettel a Sberbank Magyarország „v.a.”
tevékenységi engedélye visszavonásának
időpontjára, a jelen pontban írt határidők már az
állományátruházás időpontját megelőzően
leteltek, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére nem
kerül sor, így a rendelkezés hatályon kívül
helyezésre került.
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költségmentesen visszavonhatja, a nyilatkozatban foglalt
ajánlat ezen rendelkezés szerint nem köti az Adóst.

XVIII.

Széfszolgáltatás

-

XIX.

Bankgarancia

-

XX.

Váltóügyletek

-

XXI.

Faktoring-ügyletek

-

XXII.

Okmányos ügyletek és csekk

-

XXIII.

Elektronikus fizetési eszközökre vonatkozó közös
szabályok

-

XXIV.

Bankkártya

-

XXV.

Sberbank Telebank

-

XXVI.

Sberbank SMS

-

XXVII.

Az elektronikus banki szolgáltatásra vonatkozó közös
szabályok

-
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Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, az ÁÜSZ III. sz
Függelékének hatálya alatt széfszolgáltatás
nyújtására nem kerül sor, így a rendelkezés
hatályon kívül helyezésre került.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, az ÁÜSZ III. sz
Függelékének hatálya alatt bankgarancia
vállalására nem kerül sor, így a rendelkezés
hatályon kívül helyezésre került.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank
Nyrt. kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, az ÁÜSZ III. sz
Függelékének hatálya alatt váltóügyletek
lebonyolítására nem kerül sor, így a rendelkezés
hatályon kívül helyezésre került.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, az ÁÜSZ III. sz
Függelékének hatálya alatt faktoring-ügyletek
lebonyolítására nem kerül sor, így a rendelkezés
hatályon kívül helyezésre került.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, az ÁÜSZ III. sz
Függelékének hatálya alatt okmányos ügyletek
és csekk műveletek lebonyolítására nem kerül
sor, így a rendelkezés hatályon kívül helyezésre
került
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, az ÁÜSZ III. sz
Függelékének hatálya alatt bankkártya ügyletek
lebonyolítására nem kerül sor, így a rendelkezés
hatályon kívül helyezésre került.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
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XXVIII.

Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás

-

XXIX.

Internet Banking szolgáltatás

-

XXX.

Sberbank Online Banking szolgáltatás

-

XXXI.

Hitelintézet, társaság, személy igénybe vétele ügynöki
tevékenység végzése céljából

-

XXXII.

A Bank igénybe vétele ügynöki tevékenység végzése
céljából

-

XXXIII/1.

Bármely szerződés felmondás általi megszüntetése
esetén az Ügyfél Bankkal szembeni tartozása azonnal
esedékessé válik, a Banknak az Ügyféllel szembeni igénye
és igényérvényesítési lehetősége fennmarad, miként
tovább élnek a szerződés biztosítékai is a Bank
követelésének teljes megtérüléséig.
A Bank és az Ügyfél között létrejött szerződés megszűnik
különösen:
-

XXXIII/2.

A szerződésben meghatározott idő elteltével,
A szerződés tárgyaként meghatározott ügyletnek
mindkét fél általi teljesítésével,
Írásbeli közös megegyezéssel, a Bank és az Ügyfél
megegyezésében meghatározott időpontban,
Felek által írásban tett felmondó nyilatkozattal, a
szerződésben kikötött felmondási idő elteltét
követően,
A Bankszámla-keretszerződés, és annak
elválaszthatatlan részét képező
bankszámlaszerződések esetén a természetes
személy Ügyfél halálával. Amennyiben a
bankszámlaszerződések alapján vezetett
bankszámla a Bank által nyújtott kölcsön
elszámolási számlájaként is szolgál, úgy a felek
abban állapodnak meg, hogy a bankszámla a
természetes személy ügyfél halálával fizetési
számlaként megszűnik, és a természetes személy
ügyfél halálának napjával a kölcsönszerződés
szerinti teljesítési számlává alakul. A teljesítési
számla a felek adott kölcsönjogviszonyból származó
követelései elszámolására szolgál, annak javára az
érdekeltek a kölcsön törlesztésének eleget
tehetnek, és pozitív egyenlege terhére a kölcsön
beszedés útján történő törlesztése a
kölcsönszerződés rendelkezése szerint a
természetes személy ügyfél halálát követően is
megtörténik, amelyről a Bank hitelértesítőt küld.
Megszűnnek a jelen alpontban hivatkozott
szerződések egyéb esetekben is a nem
magánszemély Ügyfél jogutód nélküli
megszűnésével, ideértve azon esetet is,
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Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.rhetők meg.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.

9.3.

Elszámolás a szerződés megszűnésekor

9.

Szerződés megkötése, megszűnése, elszámolás,
engedményezés

MKB Bank Nyrt.

-

amennyiben a cég törvényes működése a bíróság
által hozott intézkedések ellenére sem következik
be, és a cégbíróság a céget eltiltja a további
működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja, és
elrendeli a kényszertörlési eljárást.
Bank jogutód nélküli megszűnésével,
A Ptk-ban és egyéb jogszabályokban meghatározott
esetekben.

XXXIII/4.

Bankszámla, bankkártya, elektronikus banki
szolgáltatásra irányuló szerződés és betétszerződésre
vonatkozó további szabályok

-

XXXIII/5.

Letéti szerződésre vonatkozó további szabályok
különösen

-

XXXIV.

Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó
szabályokról

-

Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
szerződés megkötésére nem kerül sor, így a
rendelkezések hatályon kívül helyezésre
kerültek.

Kockázatvállalási Üzletszabályzat
1.

A kockázatvállalás fajtái

-

2.

Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata

-

3.1.

3.13.

Bszt.: 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Kölcsön-folyósítás: A Hitelszerződésben vagy
Kölcsönszerződésben, illetve a Hitel-, illetve
Kölcsönszerződés mellékletét képező lehívó levélben
rögzített feltételeknek megfelelően a Bank a kölcsön
összegét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Ennek módja
szerződéstípusonként különböző lehet.

3.22.

4.1.

4.2.

4.3.

Tpt.: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

A Hitelszerződés és Kölcsönszerződés tartalmazza a
hitel/kölcsön célját (a Folyószámlahitel szerződés,
szabadfelhasználású szerződés kivételével), összegét,
devizanemét, lejáratát, igénybevételének módozatait,
egyéb feltételeit.
A szerződés kapcsán felmerülő költségekről a Bank
ügyfélreferense a szerződéskötés előtt szóban
tájékoztatja az Ügyfelet. A Bank által alkalmazott
általános pénzügyi kondíciókat a Bank hatályos Kondíciós
Listája/Hirdetménye tartalmazza. Az általános pénzügyi
kondícióktól a Bank és Ügyfél között létrejövő írásbeli
szerződés eltérhet.
A kölcsöntőke, kamat és költségek szerződésszerű
megfizetéséről a Hitelszerződés, illetve Kölcsönszerződés
rendelkezései, valamint az alábbi szabályok az irányadók:
•

-

-

Az ÁÜSZ III. sz Függelékének hatálya alatt
további kölcsönfolyósításra nem kerül sor, így a
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.

-

Az állományátruházás alapján az MKB Bank
Nyrt. kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen fogalom hatályon
kívül helyezésre került.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
szerződés megkötésére nem kerül sor, így a
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.

-

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
szerződés megkötésére nem kerül sor, így a
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.

A tőke- és kamattörlesztés - ha az Ügyfél a fizetést
megelőző harmadik banki munkanap 12:00 óráig
előzetesen visszavonhatatlan értesítést adott -
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Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
szerződés megkötésére nem kerül sor, így a
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.
Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt új
szerződés megkötésére nem kerül sor, így a
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.
Az állományátruházás alapján az MKB Bank Nyrt.
kizárólag hitel- és pénzkölcsön nyújtási
szolgáltatások tekintetében jogutóda a Sberbank
Magyarország Zrt. „v.a.”-nak, egyéb szolgáltatás
tekintetében nem, így ezen fogalom hatályon
kívül helyezésre került.

MKB Bank Nyrt.
történhet az Ügyfél devizaszámláján rendelkezésre
álló fedezet felhasználásával is. Ez esetben az Ügyfél
köteles gondoskodni arról, hogy az esedékes tőke
és kamattörlesztéshez szükséges fedezet a fizetési
(érték)napot megelőző második banki munkanap
üzletzárásig a devizaszámlán rendelkezésre álljon.
•
Ha az Ügyfél a nem a fizetésre kijelölt
bankszámlájáról, hanem a Banknál vezetett más
forintszámlájáról kíván törleszteni, illetve kamatot
fizetni, köteles az esedékesség időpontját megelőző
három banki munkanappal 12:00 óráig - a
számlaszám megjelölése mellett - írásban értesíteni
a Bankot, valamint az esedékes tőke és
kamattörlesztéshez szükséges fedezetet a megjelölt
bankszámlán biztosítani
Amennyiben az esedékessé vált tartozás fedezete az
Ügyfél által a törlesztésre kijelölt számlán nem áll
rendelkezésre, a Bank jogosult az Ügyfél bármely
bankszámláját annak külön rendelkezése nélkül az
esedékessé vált tőke-, kamat- vagy egyéb tartozás
összegével megterhelni.

A hitel- és kölcsönszerződések alapján fennálló
tartozást az állományátruházásról szóló
átruházási értesítésbe foglalt teljesítési
utasításban megjelölt bankszámlára történő
befizetéssel / átutalással kell teljesíteni, így a
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.

5.

A bankgarancia (garancia) kiadásának általános szabályai

-

6.

Pénzkövetelés Bank általi megvásárlásának általános
szabályai

-

9.10.

9.11.

A Bank jogosult az egyes folyósítási, illetve hatálybalépési
feltételektől egyoldalúan eltekinteni. Amennyiben a Bank
valamely folyósítási vagy hatálybalépési feltételtől
eltekint, úgy azt legkésőbb a folyósítást vagy
hatálybalépést követő 5. (ötödik) munkanapig minden
külön felszólítás és figyelmeztetés nélkül teljesíteni kell,
kivétel, ha Bank ettől eltérő tartalommal írásban értesíti
az Ügyfelet
A szerződés hatálybalépési feltételeinek a szerződés
aláírásától számított 6 hónapon belül teljesülnie kell. A
Bank jogosult ezen rendelkezéstől egyoldalúan
eltekinteni.
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-

-

Az ÁÜSZ III. sz Függelékének hatálya alatt
bankgarancia kiadására nem kerül sor, így a
rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.
Az ÁÜSZ III. sz Függelékének hatálya alatt
pénzkövetelés megvásárlására nem kerül sor, így
a rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt
további kölcsönfolyósításokra nem kerül sor, így
a rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.

Az ÁÜSZ III. sz. Függelékének hatálya alatt
további kölcsönfolyósításokra nem kerül sor, így
a rendelkezés hatályon kívül helyezésre került.

