Tájékoztató az ügyfél által kezdeményezett bankszámla-megszüntetésről
Tájékoztatónk célja, hogy előzetes tájékoztatást nyújtsunk a bankszámlamegszüntetés folyamatáról, határidőiről, az igénybe vett egyéb szolgáltatásokat
érintő hatásáról és a megszüntetés következményeiről.
Kizáró okok
A megszüntetést kizárja, ha
• a bankszámla akkreditívvel, okmányos beszedési megbízással, garancia
megbízással, vagy fedezetigazolással érintett, és/vagy
• a bankszámla felett a számlatulajdonos rendelkezési joga korlátozott (pl. óvadéki
szerződés, bűnügyi zárlat, lefoglalás miatt).
Felmondási idő
Amennyiben nem áll fenn kizáró ok, általánosan a bankszámla megszüntetésére a
megbízás benyújtását követő 30. napon kerül sor (ez a felmondási idő utolsó napja).
A felmondási idő alatt várható terhelésekre javasoljuk a kellő fedezet biztosítását a
negatív egyenleg későbbi rendezésének elkerülése érdekében.
Kapcsolódó szolgáltatások
•

TeleBANKár, MobilBANKár, NetBANKár, MKB Mobilalkalmazás: a bankkapcsolat
(utolsó élő bankszámla) megszűnésével igénybevételi lehetőségük
automatikusan megszűnik.

•

Bankkártya: a bankszámlához tartozó bankkártyák használatát a bank letiltja,
beleértve az Apple Pay szolgáltatásban digitalizált bankkártyát is.

•

Csoportos beszedési, állandó ill. eseti átutalási megbízás: a megszüntetési
megbízás benyújtásával egyidejűleg valamennyi megbízás megszűnik a
kedvezményezett értesítése nélkül. A megszűnésből eredő valamennyi
kötelezettség az Ügyfelet terheli.

•

Hatósági átutalás, hatósági végzés: a felmondási idő végéig a Bank köteles a
hatósági átutalásokat, végzéseket befogadni és sorba állítani.

Speciális esetek
•

A bankszámla élő hitel- vagy kölcsönszerződés törlesztőszámlája: a
megszüntetési
megbízás
benyújtásával
egyidejűleg
az
ügyfélnek
kezdeményeznie kell a hitel- vagy kölcsönszerződés módosítását másik
törlesztési bankszámla megjelölésével. Ha a bankszámlára érkező jóváírásra
tekintettel a bank hitelkamat kedvezményt nyújt, a bankszámla
megszüntetésével a kedvezmény megszűnik.

•

Széf és/vagy postafiók szolgáltatás: mivel a széfszolgáltatás igénybevételi
feltétele a bankszámla (illetve a Váci utcai széfterem esetén bankkártya)
igénybevétele, a postafiók pedig kizárólag banki levelezés kézbesítésére

szolgál, a megszüntetési megbízás benyújtásával egyidőben az ügyfélnek
gondoskodnia kell a bérelt széf és/vagy postafiók kiürítéséről és a kulcsok
visszaszolgáltatásáról, a kapcsolódó szerződések felmondásával. A kulcsok
visszaszolgáltatásának elmaradása esetén a zárcsere díja az ügyfelet terheli.
•

Ha a felmondással érintett számláról betétlekötés történt: a felmondás
benyújtását megelőzően a bankszámláról lekötött betétet, amennyiben annak
lejárata a felmondási idő utáni dátum, fel kell mondani, mivel annak lejárati
számlája a megszüntetendő bankszámla. Ebben az esetben a Bank a Kondíciós
listában meghatározott, csökkentett mértékben fizet kamatot a betétre

Amennyiben a bankszámla pozitív egyenleggel zár, a kapcsolódó díjak levonását
követő egyenleghez az ügyfél a választása szerinti módon juthat hozzá: az általa
megadott bankszámlára történő banki átutalással, fióki pénztári kifizetéssel vagy
postai kifizetéssel.

