
Alapszámla-nyitási kérelem 
Alulírott („Kérelmező”) azzal a kéréssel fordulok a MagNet Bank Zrt.-hez (székhely: 1062 

Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám: Cg.01-10-046111)(„Bank”), hogy részemre az 

alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016 

(VIII.31) Korm. rendelet („Alapszámla Rendelet”) szerinti Alapszámlát nyisson.  

Név: 

Lakcím*: 

Levelezési cím**: 

Azonosító okmány típusa és száma: 

Állampolgárság: 

Jelen kérelem aláírásával kijelentem, hogy a jelen Alapszámla-nyitási kérelemben 

feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárulok fenti kérelmezési 

eljárás lefolytatása céljából személyes adataim kezeléséhez. 

Jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozom az Alapszámla Rendelet 6.§ alapján, 

hogy Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál forintban vezetett 

fizetési számlával számlatulajdonosként nem rendelkezem, rendelkezési jogom más 

fizetési számla felett nincsen.  

fizetési számlaszerződésem felmondásra került, fizetési számla feletti rendelkezési 

jogom megszüntetésre került.  

fizetési számlával rendelkezem, illetve más fizetési számla felett rendelkezési jogom 

van. 

Kelt: 

A kérelem egy eredeti példányát átvettem: 

……………………………………….  

Kérelmező aláírása 
* Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely
** Csak magyarországi levelezési cím adható meg, mivel a kérelem elbírálása (elfogadás/elutasítás) esetén a Bank  a levelezési 
címen értesítheti a Kérelmezőt. 



A kérelem elfogadásáról a Bank a hiánytalan kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 10 

munkanapon belül dönt,   amelyről írásban értesíti a Kérelmezőt.

A kérelem elfogadása esetén a Kérelmezőnek 30 nap áll rendelkezésére az

Alapszámla-keretszerződés megkötésére, amelyet az általa választott MagNet bankfiókban, 

személyesen tehet meg. Az Alapszámla-nyitási kérelem elutasítása esetén a Bank a megadott 

személyes adatokat az elutasítás kézhezvételétől számított 30 napot követően törli 

nyilvántartásából. 

Kelt: 

A kérelmet átvettem: 

         ……………………………………….. 

Ügyintéző aláírása 

vonatkozó kérelmet elfogadom/elutasítom*** Az Alapszámla nyitására  

Kérelmező más pénzforgalmi szolgáltatónál már rendelkezik alapszámlával 

 Kérelmező a MagNet Banknál rendelkezik fizetési számlával, illetve a MagNet Banknál fizetési 

Kelt: 

…………………………………………………. 
           MagNet Bank Zrt. 

***Megfelelő rész aláhúzandó 

 Egyéb: 

 Elutasítás esetén az elutasítás oka: 

számla felett rendelkezési joga van
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