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(fizetésiszámla- és bankkártya szerződés a továbbiakban együttesen: Szerződés) 

 

 
amely a Számlatulajdonos MagNet Videobank rendszerén keresztül történő ajánlattétele és ezen ajánlat Bank által történő elfogadásával 

létrejött egyrészről 

Családi- és utónév: 
 

Születési családi és utónév: 
 

Lakóhely/ annak hiányában tartózkodási 

hely: 

 

Értesítési cím: 
 

Anyja születési neve: 
 

Születési hely, idő: 
 

Állampolgárság: 
 

Azonosító okmány típusa: 
 

Azonosító okmány száma: 
 

Lakcímkártya száma:  

E-mail cím: 
 

Telefonszám: 
 

mint számlatulajdonos és kártyabirtokos (a továbbiakban: Számlatulajdonos, illetve a B.) fejezet vonatkozásában Kártyabirtokos), 

másrészről  

a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.; cégjegyzékszám: 01-10-046111, nyilvántartja a 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; - a továbbiakban Bank; - Számlatulajdonos és Bank együttesen: Felek) között a következő 

feltételekkel: 

 

A.) FIZETÉSISZÁMLA-SZERZŐDÉS 
 

A Bank a Számlatulajdonos pénzeszközeinek kezelésére, nyilvántartására és a Keretszerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtása 

érdekében az alábbi fizetési számlá(ka)t nyit és vezet: 

 

Fizetési számla / 

számlacsomag neve 

Fizetési számla devizaneme Fizetési számla jelzőszáma Fizetési számla IBAN száma 

 [Szamla_Deviza] [Szamla_SzSzam] [SzamlaIBAN] 

    

    

(a táblázatban szereplő fizetési számla(ák) a továbbiakban együttesen: fizetési számla) 

 

1. A Számlatulajdonos a fizetési számlához kapcsolódó alábbi kiegészítő szolgáltatás(okat)t veszi igénybe: 

 

 Bankkártya (kizárólag a forint fizetési számlához kapcsolódóan, B) Bankkártya szerződésben rögzítettek szerint) 

 NetBank (valamennyi Szerződés hatálya alatt nyitott fizetési számlához kapcsolódóan) 

 

 

 

 

A Felek rögzítik, hogy a fizetési számla tekintetében kizárólagos NetBank Felhasználónak a Számlatulajdonos minősül. Alulírott 

Számlatulajdonos kijelentem, hogy az „Elektronikus azonosítást igénylő banki szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési 

Feltételek”-et (Elektronikus banki ÁSZF) és a NetBank Felhasználói Kézikönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakat 

tudomásul veszem. 

 

 A NetBankon megadott megbízások aláírásához használatos Kódszavak SMS-ben, az alábbi Mobil telefonszámra kerülnek 

megküldésre:   

 

 
 

2. Fizetési számlakivonat kézbesítésének módja, gyakorisága: 

 elektronikus úton a NetBank felületén, havonta 

3. A Számlatulajdonos, mint rendelkezésre jogosult személy a fizetési számla felett papír alapú megbízással akkor jogosult rendelkezni, 

ha az aláírás-mintáját bármely bankfiókban a Bank által erre a célra rendszeresített aláírás bejelentő kartonon személyesen bejelenti. 

Az aláírás bejelentő karton a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

4. A jelen Szerződésben a fizetési számlára vonatkozólag nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Bank „Általános Üzleti Feltételei”, 

a „Pénzforgalmi Üzletszabályzat”, az Elektronikus banki ÁSZF, a „Bankkártyákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” 

(Bankkártya ÁSZF) és a mindenkori hatályos „Általános Hirdetmény” és annak mellékletei, a vonatkozó kondíciós lista (továbbiakban 

együtt: Hirdetmény) – ez utóbbi szabályzatok együttesen: Keretszerződés – rendelkezései az irányadók. A Hirdetmény 

FIZETÉSISZÁMLA- ÉS BANKKÁRTYA SZERZŐDÉS 

 

NetBank Felhasználónév:  

Igényelt önálló rendelkezési jog: Teljes 

 . 

 

[JE1] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés akkor 
törlendő 

[JE2] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés akkor 
törlendő 

[JE3] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés akkor 
együttesen törlendő 

[JE4] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés akkor 
törlendő 

[JE5] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés akkor 
törlendő 

[JE6] megjegyzést írt: csak akkor jelenjen meg az 
„együttesen” szó, ha több fizetési számla van 

[JE7] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés akkor 
törlendő 
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elválaszthatatlan mellékletét képező jelen Szerződés tekintetében felszámítható díjakat,  jutalékokat, költségeket és kamatokat forint 

fizetési számla esetén a „Házhozszámla díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista” és a „Lakossági bankszámlák díjairól és 

jutalékairól szóló kondíciós lista”, külföldi devizanemben nyitott fizetési számla esetén pedig a „Lakossági bankszámlák díjairól és 

jutalékairól szóló kondíciós lista”  (továbbiakban együttesen: Kondíciós lista) tartalmazza. A Bank által szabályozásra nem került 

további esetekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó szabályai - különös tekintettel 

a fizetésiszámla-szerződésre és a fizetési megbízásra -, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályokban (a pénzforgalmi 

szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény – továbbiakban: pénzforgalmi törvény -, és a pénzforgalom lebonyolításáról 

szóló 35/2017.(XII.14.) MNB rendelet) foglalt rendelkezések kerülnek alkalmazásra. A Keretszerződés jelen Szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

B.) BANKKÁRTYA SZERZŐDÉS 

 
A Számlatulajdonos, aki egyben a Kártyabirtokos is a jelen Szerződés alapján a Bank által nyitott [Szamla_SzSzam] fizetési számla 

vonatkozásában 

Bankkártyát igényel:  igen  nem 

Igényelt kártya típusa: 
 MasterCard alap 

 MasterCard dombornyomott 

Bankkártyán szereplő név: 

(Szóközökkel maximum 20 karakter lehet) 
 

Napi készpénzfelvételi (ATM) limit: 
forint   

db/nap 

Napi vásárlási (POS) limit: 
forint 

db/nap 

Kártyatranzakciós SMS szolgáltatás:  

Mobil telefonszám az SMS szolgáltatáshoz:  

SMS nyelve:  

1. Kártyabirtokos kijelenti, hogy a Banktól a jelen Szerződés szerinti bankkártya szolgáltatás igénybevételéhez e fejezetben megjelölt 

bankkártya kibocsátását igényelte a Bank által jelen Szerződésben nyitott forint fizetési számlához.  

2. Kártyabirtokos nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés megkötését megelőzően, a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. 

évi CXXII. törvény szerinti tájékoztatást megkapta, a Bankkártya ÁSZF-ben rögzített visszaéléssel kapcsolatos szabályokat tudomásul 

vette. 

3. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a bankkártya, ill. a PIN kód postai úton a Kártyabirtokos Bank által nyilvántartott levelezési 

címére, annak hiányában lakóhelyére (állandó lakcímére) kerül kiküldésre figyelembe véve a Bankkártya ÁSZF III. fejezetében 

rögzítetteket is. Kártyabirtokos tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben jelen Szerződés megkötését követően módosítja levelezési 

címét (illetve lakóhelyét), a Bank a bankkártya, ill. PIN kód előállításakor nyilvántartott levelezési címre (illetve lakóhelyre) küldi 

meg a bankkártyát és a PIN kódot tartalmazó borítékot. 

4. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés általa, és a Bank által történő aláírását követően közte és a Bank között a 

Bankkártya ÁSZF alapján Bankkártya szerződés jön létre, mely a Keretszerződés részét képezi. 

 

C.) A FIZETÉSI SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK 
 

1. Személyes adatok megadására vonatkozó rendelkezések a FATCA és CRS nyilatkozat tekintetében 

Alulírott Számlatulajdonos kijelentem, hogy a jelen Szerződés fejlécében megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és tudomásul 

veszem, hogy azok megadása a 2013. évi XXXVII. törvény, és egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCII. törvénynek 

való megfelelés biztosítása céljából végzett adatszolgáltatásnak, illetve a 2014. évi XIX. törvényben (FATCA) előírt kötelezettség 

végrehajtásához elvégzett ügyfél-azonosításnak is minősül. Tudomásul veszem továbbá, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok 

bejelenteni a Banknak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából 

eredő felelősség és kár engem terhel. 

 igen  nem 

 

2. Okmányok másolása, adatkezelési hozzájárulás 

Alulírott Számlatulajdonos tudomásul veszem, hogy a Bank az azonosítással kapcsolatban bemutatott okmányaimról a hatályos a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény  szerint köteles 

másolatot készíteni. Az azonosítással kapcsolatban átadott okmányaim Bank által történő rögzítését, azokról másolat készítését, 

továbbá azok Bank által történő tárolását tudomásul veszem. A Számlatulajdonos  kijelenti, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeinek 

adatvédelmi rendelkezéseit, továbbá a Bank Adatkezelési Tájékoztatójának rendelkezéseit megismerte, azokat a Bank a jelen 

Szerződés megkötése előtt rendelkezésére bocsátotta, és az azokban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. 

 igen  nem 

 

 

 

[JE8] megjegyzést írt: csak forint fizetési számlanyitás 
esetén törlendő 

[JE9] megjegyzést írt: csak forint fizetési számla nyitása 
esetén törlendő 

[JE10] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés 
akkor jelen fejezet törlendő 
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3. GIRO nyilatkozat 

Alulírott Számlatulajdonos hozzájárulok, hogy a személyes okmányok, illetve az általam közölt személyes adatok valódiságát, az 

adatok nyilvántartására és valódiságának igazolására jogosult hatóságnál a Bank teljes körűen ellenőrizze, a Bank ebből a célból a 

Giro Zrt. által biztosított GirInfo szolgáltatást igénybe vegye. Számlatulajdonos kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom a Bank 

megfelelő tájékoztatásának birtokában, önkéntességen alapul.  

 igen  nem 

 

4. Tájékoztató betéteseknek 

Alulírott Számlatulajdonos kijelentem, hogy a jelen Szerződés mellékletét képező „Tájékoztató betéteseknek” elnevezésű 

dokumentumot a Keretszerződés megkötése előtt átvettem, az abban foglaltakat megismertem, és a tartalmát tudomásul vettem. 

 igen  nem 

 

5. Pénzmosási nyilatkozatok 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP a 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához 

A természetes személy adatai 

Családi és utónév:  

Születési családi és utónév1:  

Állampolgárság: magyar: 

egyéb: 

Lakcím, annak hiányában 

tartózkodási hely: 

 

Azonosító okmány típusa:  

Azonosító okmány száma:  

Lakcím igazolvány száma:  

Születési hely, idő:  

Anyja születési neve:  

 

Tényleges tulajdonos, azaz a saját nevében, vagy érdekében jár el? IGEN  

 

                                                 
1 Előző név, leánykori név 
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Ügyfél nyilatkozata 

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő, mivel nem látok el fontos közfeladatot, illetve 

az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül sem láttam el fontos 

közfeladatot, valamint nincs kiemelt közszereplőnek minősülő közeli hozzátartozóm vagy közeli 

kapcsolatom  (jelölje X-el) 

 

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok, mert az alábbi fontos közfeladatot látom – vagy az 

ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megelőző egy évben láttam - el (Írja be a lenti kategória kódját) 

 

2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a 

miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár 

2b) 
az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési 

képviselő és a nemzetiségi szószóló, 

2c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és 

tisztségviselője, 

2d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései 

ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja, 

2e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke 

és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, 

2f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi 

feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar 

főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei, 

2g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, 

Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel 

rendelkező vezető testületének tagja, 

2h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 

3) Az 2) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; 

vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér 

szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője. 

4a) Az 2) pontokban említett személlyel közeli kapcsolatban álló személy, azaz 

bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti 

kapcsolatban áll 

4b) Az 2) pontokban említett személlyel közeli kapcsolatban álló személy, azaz 

bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2) pontban említett személy javára hoztak létre 
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Számlatulajdonos kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá nyilatkozom, hogy tudomásom 

van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Banknak a fentiekben megadott adatokban, illetve a tényleges 

tulajdonos adataiban bekövetkező esetleges változásokat. Tudomásul veszem, hogy e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem 

terhel. 

 

6. Nyilatkozat adóügyi illetőségről 

Az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvénynek 

(Aktv.) való megfelelés biztosítása céljából tett nyilatkozat: 

Alulírott Számlatulajdonos kijelentem, hogy a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. CRS szabályozással kapcsolatos – jelen 

Szerződés mellékletét képező - tájékoztatását átvettem, az abban foglaltakat megismertem, megértettem és tudomásul vettem.  

Kijelentem/, hogy  

 kizárólag Magyarországon adózom, azaz Magyarországot kivéve a vonatkozó adójogi jogszabályok értelmében nem minősülök 

egyetlen CRS- Nemzetközi adózási egyezményt aláíró országban sem adóalanynak.  

  a vonatkozó adójogi szabályok értelmében az alábbi ország(ok)ban minősülök adóalanynak2:  

 

 

 

 

 

 
7. FATCA nyilatkozat 

Alulírott Számlatulajdonos kijelentem, hogy a jelen Szerződés mellékletét képező FATCA tájékoztatót a Banktól írásban megkaptam, 

az abban foglaltakat megismertem, és tudomásul vettem, és ez alapján az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Természetes személyként ezúton nyilatkozom, hogy  

az Amerika Egyesült Államok (U.S.A.) állampolgára vagyok  

 igen  nem 

vagy 

adózási szempontból U.S.A. illetőséggel rendelkezem  

 igen  nem 

 

Amennyiben a nyilatkozatnál „igen” választ (is) jelölt, az U.S.A. azonosítói egyike (SSN, ITIN, EIN): …. 

 

8. Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú megkeresés és profilalkotás, illetve a közvetlen üzletszerzési célú 

megkereshetőséggel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat  

  

Jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzés 

A Bank az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott jogos érdek jogalapon  jogosult a Számlatulajdonos közvetlen üzletszerzési célú megkeresésére, illetve az ezzel 

kapcsolatos, közvetlen üzletszerzési célú profilalkotásra.  A jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzési megkereséssel érintett a 

személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő felhasználása ellen -beleértve a profilalkotást is - bármikor tiltakozhat, és 

tiltakozás esetén Bank a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználását megszünteti. A jogos érdeken alapuló közvetlen 

üzletszerzési célú megkeresésekkel és az ezzel összefüggő profilalkotással kapcsolatos részletes szabályokat a 

www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

 

Közvetlen üzletszerzési célú hozzájáruló nyilatkozatok 

Alulírott Számlatulajdonos a jelen Szerződés megkötését megelőzően a www.magnetbank.hu/hazhozszamla oldalon megtett 

elektronikus nyilatkozatom alapján, jelen Szerződés létrejöttével a  „Tájékoztatás”  címszó alatt megtalálható adatkezelési tájékoztatás 

és az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását és megértését követően önkéntes, kifejezett, határozott hozzájárulásomat adom, hogy a 

MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.; Cégjegyzékszám: 01-10-046-111; továbbiakban: Bank)  közvetlen 

megkeresés módszerével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú 

küldeményt - beleértve az ügyfélelégedettségi vagy más jellegű kérdőíveket, hírleveleket,  direkt marketing és elektronikus direkt 

marketing küldeményeket is - juttasson el  részemre postai levélben, e-mailben, telefonon, SMS-ben, NetBank felületen vagy egyéb 

elektronikus csatornán. Hozzájárulok, hogy a Bank a nevemet és a jelen szerződésben meghatározott elérhetőségi adataimat (postai 

cím, email cím, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló adatok) a közvetlen üzletszerzési célú marketing megkeresések érdekében 

kezelje. 

 Igen 

 

Tájékoztatás: 

                                                 
2 Fennállás esetén több adóügyi illetőség jelölendő 
3 Az Érintett államok felsorolása megtalálható a mellékelt CRS tájékoztatóban 

Adóügyi illetőség országa: Érintett állambeli3 adóügyi illetőség esetén az adóazonosító 

  

  

  

  

http://www.magnetbank.hu/hazhozszamla
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A MagNet Bank Zrt. az Ön által átadott személyes adatait kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján és csak abból a célból kezeli, hogy 

reklám küldése céljából időről időre megkeresse. A Bank a hozzájárulás alapján megadott személyes adatait harmadik személyeknek 

nem adja át. 

Közvetlen üzletszerzési célú marketing megkeresés érdekében a személyes adatokat a Bank az adatkezelési hozzájárulás 

visszavonásáig kezeli. 

A közvetlen üzletszerzési célú marketing megkereséssel kapcsolatos hozzájárulás megadása önkéntességen alapul, így az az érintett 

számára nem kötelező. A számlanyitás folytatásának és a fizetésiszámla-szerződés megkötésének sem feltétele a hozzájárulás 

megadása. 

Amennyiben az érinett a hozzájárulást megadta, úgy jelen hozzájárulás • postai úton, levélben a Bank 1062 Budapest, Andrássy út 98. 

alatti postai címére történő megküldéssel, • az info@magnetbank.hu email címre való megküldéssel, • személyesen a Bank bármely 

fiókjában megtett írásbeli nyilatkozattal, • a Bank központi +36-1-428-88-88-as telefonszámán megtett nyilatkozat útján, • a 

NetBankban hitelesített levél küldése útján, a nyilatkozat tevő személyének egyértelmű azonosítását lehetővé tevő bejelentéssel 

bármikor - bármely felsorolt csatornán - korlátozás nélkül és ingyenesen, bármely időpontban visszavonható. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

A hozzájáruláson alapuló közvetlen üzletszerzési célú megkereséssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatás a 

www.magnetbank.hu/adatvedelem honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban továbbá a 

www.magnetbank.hu/dokumentumok/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-feltetelek honlapon megtalálható Általános Üzleti 

Feltételek dokumentumban érhető el. 

 

 

D.) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

1. Jelen határozatlan időre kötött Szerződés a Számlatulajdonos MagNet Videobank rendszeren keresztül tett ajánlatának Bank által 

minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásának vagy bélyegzőjének, valamint 

időbélyegzőjének elhelyezésével és a fizetésiszámla-szerződés Számlatulajdonos NetBank fiókjában történő elhelyezésével jön  létre 

és lép hatályba. A jelen Szerződés tartalma megegyezik a Számlatulajdonos által tett szerződéses ajánlat, illetve az ajánlattétel során 

megtett nyilatkozatok tartalmával. A Felek jelen Szerződést a Ptk. 6:7.§(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő formában, 

azonosított elektronikus úton kötötték meg. A Számlatulajdonos MagNet Videobankon megtett nyilatkozata alapján a Bank a jelen 

Szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 napos határidő alatt megkezdi.  A Számlatulajdonos MagNet Videobankon megtett 

nyilatkozata alapján a Bank a jelen Szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 napos határidő lejártát követően, a Szerződés 

létrejöttét követő 15. napon kezdi meg. 

2. Jelen Szerződés, továbbá a Keretszerződés tekintetében fizetési számla alatt mind a forint, mind a külföldi devizanemben nyitott 

fizetési számlát/számlákat is érteni kell, a szerződéses rendelkezések az összes jelen Szerződésben rögzített fizetési számlára 

vonatkoznak. Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése vagy az abban tett nyilatkozat nem vonatkozik egységesen az 

összes, jelen Szerződésben rögzített fizetési számlára, úgy az adott pontnál, rendelkezésnél vagy nyilatkozatnál kifejezetten 

megjelölésre kerül a rendelkezéssel, vagy nyilatkozattal érintett fizetési számlaszám vagy a fizetési számla beazonosítását lehetővé 

tevő devizanem.  

3. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a pénzforgalmi törvény szerinti szerződéskötést megelőző, továbbá a 262/2016. (VIII. 31.) Korm. 

rendeletben rögzített alapszámlára vonatkozó tájékoztatást megkapta, és annak ismeretében döntött jelen Szerződés megkötése mellett. 

Számlatulajdonos elismeri, hogy a Bank az alapszámlára vonatkozó megelőző tájékoztatást magában foglaló Hirdetményt, Kondíciós 

listát és Pénzforgalmi Üzletszabályzatot, valamint a pénzforgalmi törvény szerinti megelőző tájékoztatatást is magában foglaló 

Keretszerződést - a tájékoztatás megtörténtekor – az igénylés során elektronikus úton, illetve jelen Szerződés létrejöttével egy időben 

a Számlatulajdonos NetBank felületén a Számlatulajdonosnak átadta, illetve azt folyamatosan elérhetővé teszi.    

4. Jelen Szerződés bármely fizetési számla – illetve az ahhoz kapcsolódó szerződéses rendelkezések - vonatkozásában,  továbbá a 

Bankkártya szerződés tekintetében a Számlatulajdonos által külön is megszüntethető vagy módosítható, egyebekben a Szerződés 

módosítására és megszüntetésére, illetve a jelen Szerződésben megrendelt szolgáltatások módosítására vagy lemondására a Bank 

Általános Üzleti Feltételei, Pénzforgalmi Üzletszabályzata, a Bankkártya ÁSZF és a mindenkori hatályos Hirdetmény rendelkezései 

az irányadók. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen fejezet elállási szabályaiban foglaltak kivételével a jelen Szerződésben rögzített 

valamely fizetési számla megszüntetése vagy módosítása nem érinti a többi fizetési számlára vonatkozó szerződéses rendelkezések 

érvényességét és hatályosságát. Jelen Szerződés vonatkozásában bármely fizetési számla - illetve az ahhoz kapcsolódó szerződéses 

rendelkezések - a Számlatulajdonos által külön is megszüntethető vagy módosítható, egyebekben a Szerződés módosítására és 

megszüntetésére, illetve a jelen Szerződésben megrendelt szolgáltatások módosítására vagy lemondására a Bank Pénzforgalmi 

Üzletszabályzata, és a mindenkori hatályos Hirdetmény rendelkezései az irányadók. Felek kifejezetten rögzítik, hogy - a jelen fejezet 

elállási szabályaiban foglaltak kivételével - jelen Szerződésben rögzített valamely fizetési számla megszüntetése vagy módosítása nem 

érinti a többi fizetési számlára vonatkozó szerződéses rendelkezések érvényességét és hatályosságát. 

5. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen Szerződés mellékletét képező dokumentumokat megkapta, annak tartalmát a szerződéskötést 

megelőzően megismerte, a vonatkozó nyilatkozatokat ezek tartalmára tekintettel tette meg.  

6. A jelen Szerződés a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény hatálya 

alá tartozik. A Számlatulajdonos jogosult a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás 

nélkül a jelen Szerződéstől elállni. Az elállás jogának gyakorlásával megszűnnek a jelen Szerződésben rögzített fizetési számlák és a 

jelen Szerződésben rögzített további szolgáltatások is. A Számlatulajdonos elállási szándékát a 1062 Budapest, Andrássy út 98. 

levelezési címre, a NetBank felületen NetBank hitelesített levélben, vagy a info@magnetbank.hu elektronikus levelezési címre küldött 

levélben jelentheti be. Az elállási jog gyakorlása esetén a Bank kizárólag a jelen Szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített 

szolgáltatás arányos ellenértékét jogosult követelni. 

7. A jelen Szerződés a Felek között online szolgáltatási szerződésnek minősül, így a Számlatulajdonos jogosult a jelen Szerződésből 

eredő pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében az Európai Bizottság online vitarendezési platformját is igénybe venni. Az 

[JE11] megjegyzést írt: kizárólag akkor megjelenítendő, 
ha az elállási idő alatt szolgáltatáshoz hozzájárul az ügyfél. Ha 
nem járul hozzá úgy törlendő 

[JE12] megjegyzést írt: kizárólag akkor megjelenítendő, 
ha az ügyfél az elállási időn belüli szolgáltatáshoz nem járult 
hozzá, és így a teljesítés a 15. naptól kezdődik. Ha nem a 15. 
naptól szolgáltatunk úgy törlendő a szövegrész 
 

[JE13] megjegyzést írt: jelen pont legalább 2 számla 
nyitása esetén – egyebekben törlendő 

[JE14] megjegyzést írt: egy fizetési számla esetén 
törlendő 

[JE15] megjegyzést írt: egy fizetési számla nyitása esetén 
törlendő 

[JE16] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés 
akkor ez a rész használandó, és az 4. pont megelőző része 
teljes egészében törlendő 

[JE17] megjegyzést írt: egy fizetési számla esetén 
törlendő 
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online vitarendezés igénybevételének módját és annak részletes feltételeit a Bank Általános Üzleti Feltételek elnevezésű 

dokumentuma tartalmazza. 

8. Számlatulajdonos kijelenti, hogy a magyar nyelvet érti, a jelen Szerződést - amely magában foglalja a fizetésiszámla-, illetve a 

Bankkártya szerződést is – egyedileg megtárgyalták, azt elolvasta, megértette, és jelen Szerződés létrejöttével annak feltételeit 

kifejezetten elfogadja.   

 
 

Mellékletek:  

a Netbank felületén, mint tartós adathordozón a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátott: 

• Általános Üzleti Feltételek 

• Pénzforgalmi Üzletszabályzat  

• Bankkártyákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (Bankkártya ÁSZF) 

• Elektronikus azonosítást igénylő banki szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (Elektronikus banki ÁSZF) 

• Általános Hirdetmény  

• Házhozszámla díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista  

• Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista   

• Tájékoztató betéteseknek (OBA tájékoztató) 

• FATCA tájékoztató  

• CRS tájékoztató 

 
 
 
 
 
 

 

 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.  

által elektronikusan aláírt dokumentum 

 

[JE18] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés 
akkor ez a rész törlendő 

[JE19] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés 
akkor ez a rész törlendő 

[JE20] megjegyzést írt: Ha nincs bankkártya igénylés 
akkor ez a rész törlendő, az ÁSZF nem kerül átadásra 


