
 

*az állományátruházás keretében a Bankhoz került szerződések általános szerződési feltételeit a vonatkozó külön üzletszabályzatok tartalmazzák. 

 
  

TÁJÉKOZTATÓ 
a Bank általános szerződési feltételeit tartalmazó teljes keretrendszer  

felülvizsgálatának befejezéséről 
 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2018. május 25. napjával megkezdett szabályzatrendszer 
felülvizsgálat (Általános Üzleti Feltételek bevezetése) - melynek következő lépéseként 2018. december végén került 
közzétételre a felülvizsgált pénzforgalmi tárgyú banki általános szerződési feltételszabályok új struktúrája - 2019. 
márciusával zárul. 
A 2018. májusi és decemberi Tájékoztatók szintén elérhetők az Aktuális Tájékoztatók között.  

Tájékoztatásul a korábbi és az új általános szerződési feltételrendszer felépítése: 

2019. MÁRCIUSIG HATÁLYOS ÁSZF RENDSZER 2019. MÁRCIUS 14. NAPJÁTÓL* 
HATÁLYOS ÚJ ÁSZF RENDSZER 

Általános Üzleti feltételek (ÁÜF) Általános Üzleti feltételek (ÁÜF) 
A vállalkozások részére nyújtott hitel általános szerződési 

feltételeiről szóló 
Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat (VHÜ) 

A fogyasztóknak nyújtott hitel általános szerződési 
feltételeiről szóló Üzletszabályzat 

Fogyasztó Hitelezési Üzletszabályzat (FHÜ)* 
 

A kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési 
feltételeiről szóló Üzletszabályzat 

Kézizálog Kölcsön Üzletszabályzat (ZKÜ) 

A Pénzforgalmi Üzletág Üzletszabályzata  
Pénzforgalmi Üzletszabályzat (PÜSZ) 

 
A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei 
Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési 

Feltételek 
A MasterCard bankkártyákra vonatkozó Általános 

Szerződési Feltételek 
Bankkártyákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 

(Bankkártya ÁSZF) 
- Elektronikus azonosítást igénylő banki szolgáltatásokra 

vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (Elektronikus 
banki ÁSZF) 

Üzletszabályzat a széfszolgáltatásról Széfszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési 
feltételek (Széf ÁSZF) 

A Mentor-Szféra Plusz Program általános szerződési 
feltételei 

Mentor-Szféra Plusz Program Általános Szerződési 
Feltételek (Mentor-Szféra ÁSZF) 

- Általános Hirdetmény 
Hirdetmények az egyes termékekről Hirdetmények, Kondíciós listák az egyes termékekről 

 
A hatályos dokumentumok (valamint a hatályost megelőző verziók és az esetlegesen hatályba lépésre váró verziók) 
továbbra is megtalálhatóak a Bank honlapján (https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/uzletszabalyzatok-altalanos-
szerzodesi-feltetelek) és a bankfiókokban. 
A módosítások dőlt betűvel jelennek meg a szövegben az átláthatóság érdekében, kivéve az üzletszabályzati szintű 
dokumentumokat, ahol a jelentős szerkezeti módosítás és átszerkesztés nem mindenhol tette lehetővé a dőlt betűs 
feltüntetést. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az általános szerződési feltételek módosítását a Bank elfogadottnak tekinti az Ön részéről, 
amennyiben annak hatályba lépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el és egyidejűleg 
él a díjmentes felmondás jogával.  
 
A következő oldalon rövid összefoglaló tájékoztatót talál a 2019. március 14. napjával hatályba lépő módosításokról. 
 
Budapest, 2019. február 27.     

Üdvözlettel: 

MagNet Bank Zrt. 
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DOKUMENTUM 
NEVE 

2019. MÁRCIUSI MÓDOSÍTÁS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

Általános Üzleti 
feltételek (ÁÜF) 

Az ÁÜF kiegészítésre került az online azonosítási és online szerződéskötési szabályokkal, 
valamint pontosításra kerültek a kapcsolattartás, az okiratok, az értesítés, kézbesítés általános 
szabályai, továbbá beillesztésre kerültek a jogos érdeken alapuló adatkezelésre, és a 
profilalkotásra vonatkozó rendelkezések. 

Vállalati Hitelezési 
Üzletszabályzat 
(VHÜ) 
 

A VHÜ szerkezeti átalakítása eredményeképp az első részében kerültek elhelyezésre a 
valamennyi szerződésre vonatkozó általános rendelkezések, majd ezt követik az egyes speciális 
ügylettípusokra vonatkozó különös szabályok.  
A fogalmak, definíciók is pontosításra, kiegészítésre kerültek a könnyebb használhatóság 
érdekében. A deviza alapú ügyletekre vonatkozó rendelkezések kivezetésre, a 
devizaszolgáltatás feltételeire vonatkozó szabályok ugyanakkor kiegészítésre kerültek. 
Az egyedi hitelszerződésben jellemzően megjelenő kötelezettségvállalások, beszedési 
megbízások szabályai és a vagyonbiztosítások kezelésével, érvényesítésével kapcsolatos 
szabályok, valamint egyes kölcsön folyósítás megtagadási okok részletezésre kerültek. 
Módosítás oka: üzletpolitikai döntés 
’Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat a Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. ”v.a” által 
állományátruházási ügylet keretében átruházott szerződésállomány vonatkozásában’ elnevezésű 
üzletszabályzat hatálya alá tartozó, a fogyasztónak nem minősülő adósokkal kötött 
kölcsönszerződésekre vonatkozó üzletszabályzat hatályon kívül helyezésre kerül, a 
továbbiakban ezen kölcsönszerződésekre a VHÜ rendelkezései irányadók. 

Fogyasztó Hitelezési 
Üzletszabályzat (FHÜ) 

Tartalmi módosítás, hogy az ügyfélnek szóló tájékoztatás módját eltérő rendelkezése hiányában 
a vonatkozó hirdetmény tartalmazza a továbbiakban, egyebekben szerkezeti változtatások 
történtek és az ÁÜF –fel azonos tartalmú rendelkezések törlése. 
A fentiekkel azonos tartalmú módosítás történt a ’Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzat a 
Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. ”v.a” által állományátruházási ügylet keretében átruházott 
szerződésállomány vonatkozásában’, valamint az ’Üzletszabályzat az UCB Ingatlanhitel Zrt. 
által szerződésállomány átruházási ügylet keretében átruházott szerződésállomány 
vonatkozásában’ elnevezésű dokumentumokban. 

Kézizálog Kölcsön 
Üzletszabályzat (ZKÜ) 

Nincs érdemi változás, elnevezés pontosítása, szerkezeti átalakítás. 

Pénzforgalmi 
Üzletszabályzat 
(PÜSZ) 
 

A Pénzforgalmi ÁSZF és a Betét ÁSZF kivezetésével a PÜSZ-ben jelennek meg a 
pénzforgalom egyéb és a lekötött betéteket érintő főbb banki rendelkezések, továbbá a 
TeleBank szolgáltatás kivezetésre került. A 2018. december végén közzétett szövegverzióba 
beillesztésre kerültek továbbá az online szerződéskötésre és VideoBankra vonatkozó 
rendelkezések. 

Bankkártyákra 
vonatkozó ÁSZF 
(Bankkártya ÁSZF) 

A felülvizsgálat eredményeként módosítások történtek a bankkártyák letiltása és a 
reklamációkezelés-témakörben. 

Elektronikus 
azonosítást igénylő 
banki szolgáltatásokra 
vonatkozó ÁSZF 
(Elektronikus banki 
ÁSZF) 

A PÜSZ-ből kiválva külön ÁSZF-ként a korábbinál részletesebb leírást tartalmaz a Bank 
NetBank szolgáltatásáról és az ahhoz kapcsolódó, kizárólag NetBank felhasználók számára 
elérhető MagNet MobilBank alkalmazásról,  valamint  a 2018. december végén közzétett 
szövegverzióba beillesztésre kerültek a VideoBankra vonatkozó rendelkezések. 

Széfszolgáltatásra 
vonatkozó ÁSZF (Széf 
ÁSZF) 

Nincs érdemi változás, szerződés megszűnése kapcsán pontosítás. 

Mentor-Szféra Plus 
Program ÁSZF 
(Mentor-Szféra ÁSZF) 

A program bevezetése óta eltelt időre tekintettel törlésre kerültek a bevezetéshez kapcsolódó 
átmeneti szabályok és megfelelően meghivatkozásra került a mögöttes szerződési keretrendszer. 

Általános Hirdetmény Az egyes termékek Hirdetményeiből, illetve egyes ÁSZF-ekből a számla-, betét-, egyéb 
megtakarítási- és bankkártya termékre vonatkozó általános feltételekre és kondíciókra az ebben 
foglalt rendelkezések irányadók. 

Hirdetmények az egyes 
termékekről 

Számla-, betét-, egyéb megtakarítási- és bankkártya termékhirdetmény esetén az Általános 
Hirdetményen túl a bank által alkalmazott díjak, költségek, jutalékok és egyéb költségek 
jegyzéke.Egyéb termékeknél továbbra is a Bank által alkalmazott díjakról, jutalékokról, 
kamatokról és egyéb feltételeikről szóló tájékoztató. 

 


