HIRDETMÉNY
*

A PSD2 irányelv miatti Takarékszámlához tartozó Keretszerződés módosítások

2018. január 13-tól a Magyar Cetelem Zrt. Takarékszámla szerződéséhez kapcsolódó, (i) a Magyar Cetelem Bank
Zrt. Általános Üzletszabályzatának, (ii) a Lakossági Megtakarítási Számlaszerződés Általános Szerződési
Feltételeinek és (iii) a Lakossági Betét- és Megtakarítási Számla Üzletszabályzatának, az alábbiakban részletezett
rendelkezései, a PSD2 irányelv hatálybalépésére és magyar jogszabályokba történő átültetése miatt módosulnak.
A Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzatának az alábbi rendelkezései módosulnak:
o

A II./4.12. pont részben módosul, részben kiegészítésre kerül (vastagon szedett betűvel szerepelnek az új
rendelkezések, az áthúzással jelölt részek pedig kikerültek a szövegből):

A díj vagy költség hitelkártya és megtakarítási számla szerződések Ügyfél számára kedvezőtlen
módosítása esetén az Ügyfél a módosítás javasolt hatályba lépése előtti napig jogosult a szerződés
azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A módosítást az Ügyfél
részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak javasolt hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta
arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Az ügyfél a módosítást annak javasolt hatályba lépése előtt is
elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a Bank által javasolt időpontban lép
hatályba. A módosítás elutasítása a szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül. A díj vagy
költség Ügyfél számára nem kedvező egyoldalú módosítása esetén az Ügyfél – a felmondási jog gyakorlása
helyett – a szerződésből származó követelés átütemezését, vagy a futamidő meghosszabbítását kérheti a
Banktól, amennyiben jövedelmi és vagyoni helyzetét figyelembe véve, az egyoldalú módosítás olyan aránytalan
terhet jelent, hogy a szerződés teljesítése a módosított feltételek figyelembevétele mellett nem elvárható.
o

A III./2.4. pont részben módosul, részben kiegészítésre kerül (vastagon szedett betűvel szerepelnek az új
rendelkezések, az áthúzással jelölt részek pedig kikerültek a szövegből):

Az Ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési művelet teljesítését
követő tizenharmadik hónapnak a Fizetési számla megterhelésének napjával megegyező napjáig
kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. A
Bank a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően haladéktalanul köteles a helyesbítés iránti
kérelemnek eleget tenni az üzletági üzletszabályzatban és általános szerződési feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
A Lakossági Megtakarítási Számlaszerződés Általános Szerződési Feltételeinek az alábbi rendelkezései
módosulnak:
 Az 5.2. pont az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
A megtakarítási számlaszerződést a Számlatulajdonos - ide nem értve a hat hónapnál rövidebb ideje
fennálló szerződést - díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség-mentesen felmondhatja. A hat
hónapnál rövidebb ideje fennálló szerződés Számlatulajdonos általi felmondása esetén a Bank
ellenértékre jogosult. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő
költségeit.
 Új rendelkezésként került be az 5.5. pontban foglaltak:
A megtakarítási számlaszerződés felmondása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. Az
elszámolás a felmondási idő utolsó napjáig történik meg. A felmondási idő lejártával a felek közötti
szerződés megszűnik, amely azonban nem érinti a felek egymással szemben esetlegesen még fennálló
követeléseinek érvényesíthetőségét. A szerződés felmondása, megszűnése esetén a Bank kizárólag a
keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult.

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a belső piaci pénzforgalmi
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról,
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

 Technikai változás: a korábbi 5.5. pontban foglaltak a továbbiakban az 5.6. pont alatt szerepelnek.
 A 6.4.3. pontban foglaltak módosulnak (az áthúzott szövegrész helyébe lép az áthúzással nem jelölt
szöveg):
Az Ügyfél a számlakivonat tartalmára és mellékleteire vonatkozóan a számlakivonat postára adásának
napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül kifogást emelhet a Banknál. A Bank vélelmezi, hogy a
másik fél tudomásul vette és elfogadta a számlakivonatban foglaltakat, ha arra a fenti határidőn belül nem
érkezett kifogás.
A Számlatulajdonos az egyenleget és az annak alapjául szolgáló követeléseket és tartozásokat
haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a
megtakarítási számla megterhelésének napjával megegyező napjáig kifogásolhatja. A jóvá nem hagyott
fizetési művelet teljesítése esetén – függetlenül attól, hogy azt fizetés-kezdeményezési szolgáltatást
végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték vagy sem - a Bank, mint az ügyfél, mint fizető
fél számlavezetője - kivéve, ha az adott helyzetben észszerű okból az ügyfél csalására gyanakszik, és
ezen okról írásban tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot - köteles a) azután, hogy tudomást szerzett
vagy tájékoztatták a műveletről haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő munkanap végéig megtéríteni
a számlatulajdonos mint fizető fél részére a jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét, és b) a
megtakarítási számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani azzal, hogy a jóváírás
értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése
megtörtént.

A Lakossági Betét- és Megtakarítási Számla Üzletszabályzatának az alábbi rendelkezései módosulnak:


A 4.4.3. pont az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
Ha a fizetési megbízást fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató
kezdeményezte vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési
megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a kedvezményezett részére való átadását
vagy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató felé történő jóváhagyását
követően a fizető fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza.



A 4.4.8. pont az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén – függetlenül attól, hogy azt fizetés-kezdeményezési
szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték vagy sem - a Bank, mint az
ügyfél, mint fizető fél számlavezetője - kivéve, ha az adott helyzetben észszerű okból az ügyfél csalására
gyanakszik, és ezen okról írásban tájékoztatja a Felügyeletet - köteles a) azután, hogy tudomást szerzett
vagy tájékoztatták a műveletről haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő munkanap végéig megtéríteni
az ügyfél mint fizető fél részére a jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét, és b) a fizetési számla
tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani azzal, hogy a jóváírás értéknapja nem lehet
későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése megtörtént.
Illetve a 4.4.8. pontból az alábbi rendelkezés kikerült (az áthúzott szövegrész a továbbiakban nem képezi a
4.4.8. pont részét):
A Bank a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően haladéktalanul köteles a helyesbítés
iránti kérelemnek eleget tenni.



A 4.7.1. pont az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
A megtakarítási számlaszerződést a Számlatulajdonos - ide nem értve a hat hónapnál rövidebb ideje
fennálló szerződést - díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség-mentesen felmondhatja. A hat
hónapnál rövidebb ideje fennálló szerződés Számlatulajdonos általi felmondása esetén a Bank ellenértékre
jogosult. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit.



Új rendelkezésként került be 4.7.5. pontként az alábbiak:
A megtakarítási számlaszerződés felmondása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. Az
elszámolás a felmondási idő utolsó napjáig történik meg. A felmondási idő lejártával a felek közötti
szerződés megszűnik, amely azonban nem érinti a felek egymással szemben esetlegesen még fennálló
követeléseinek érvényesíthetőségét. A szerződés felmondása, megszűnése esetén a Bank kizárólag a
keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult.



Technikai változás: a korábbi 4.7.5 pont a továbbiakban 4.7.6. pontként, a korábbi 4.7.6. pont a
továbbiakban 4.7.7. pontként, valamint a korábbi 4.7.7. pont a továbbiakban 4.7.8. pontként fog
szerepelni a Lakossági Betét- és Megtakarítási Számla Üzletszabályzatban.



Az 5. Záró rendelkezések pont részben módosul, részben kiegészítésre kerül (vastagon szedett betűvel
szerepelnek az új rendelkezések, az áthúzással jelölt részek pedig kikerültek a szövegből):
Jelen Lakossági Betét és Megtakarítási Számla Üzletszabályzat 2014 2018. április 28 január 13. napján
lép hatályba, rendelkezéseit a Bank e naptól alkalmazza az általa az Ügyfelekkel kötött szerződésekben.
Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor a
Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelv 98. cikk (1) bekezdés d)
pontja tárgyában kiadott felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését követő egy évig, de
legkésőbb 2019. január 1-ig a Számlatulajdonos és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi
szolgáltató (Bank) között a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvénynek
és jelen Üzletszabályzatnak a 2018. január 12-én hatályos rendelkezések szerinti felelősségi és
kárviselési szabályai alkalmazandók.

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Hirdetmény 2018. január 13. napjától visszavonásig hatályos.

