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Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: 
Pénzmosási törvény) alapján a Bank köteles legkésőbb 2019. június 26-ig meglévő ügyfelei 
tekintetében ismételt ügyfél-átvilágítást végezni a rögzítendő adatok körének bővülése és 

az azonosító okmányok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében. 
 
 

1. Mit jelent az ismételt ügyfél-átvilágítás, ha Ön jogi személyhez vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezethez kapcsolódóan ügyfele 
Bankunknak? 

 
A Banknak meg kell győződnie arról, hogy a nyilvántartásában a nem természetes személy 
ügyfeleinkről és a hozzájuk kapcsolódó természetes személyekről - vezető tisztségviselő, 
képviselő, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos, kártyabirtokos, 
kézbesítési megbízott - nyilvántartott azonosító adatok a Pénzmosási törvényben foglalt 
előírásoknak megfelelően teljes körűek és naprakészek-e. A hiányzó, vagy megváltozott 
azonosító adatokat rögzítenünk kell a Pénzmosási törvénynek való megfelelés érdekében.  
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleink vezető tisztségviselője 
/ egyéb képviseletre jogosult tagja a Pénzmosási törvény szerint szükséges adatok megadásán 
túl nyilatkozattételi kötelezettséggel tartozik a tényleges tulajdonosokra és azok kiemelt 
közszereplői státuszára vonatkozóan függetlenül állampolgárságuktól, illetve lakóhelyüktől.  
 
Az átvilágítási dokumentumokról, okiratokról a Pénzmosási törvény új rendelkezése 
értelmében másolatot kell készítenünk. 
 
 
Mit kell Önnek tennie? 
 
Kérjük, hogy minél előbb – de legkésőbb 2019. június 26-ig – képviselőjük és az Önök 
társaságához/ szervezetéhez kapcsolódó egyéb természetes személyek – együtt vagy külön-
külön – szíveskedjenek személyesen felkeresni bármely MagNet bankfiókot az ismételt 
ügyfél-átvilágítás végrehajtása céljából! 
 
Kérjük, hogy az aktuális létesítő okiratot, illetve a 30 napnál nem régebbi, nyilvántartásba 
vételt igazoló dokumentumot szíveskedjenek eredetiben benyújtani Bankunknál, továbbá 
kérjük, hogy az azonosítani kért kapcsolódó természetes személyek érvényes, 
személyazonosság igazolására alkalmas valamely okiratát, valamint a lakcím igazolása 
érdekében lakcímkártyájukat feltétlenül hozzák magukkal azok másolása érdekében!  
 
Az elfogadható azonosító okmányok köre megtekinthető Bankunk honlapján a 
https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hasznos menüpont alatti „Számlanyitási 
dokumentumok” tájékoztatójában, vagy bármely bankfiókunkban. 
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Amennyiben Ön több, Bankunknál ügyfélként nyilvántartott jogi személy képviseletében is 
eljár, kérjük, első felhívásunk kézhezvételét követően minden kapcsolódó jogi személy 
fentebb említett dokumentumát mutassa be a Banknak, nem szükséges megvárnia az 
egyenként kiküldött banki felhívást. 
 
 

2. Milyen következményekkel jár, ha az átvilágítást nem sikerül elvégezni? 
 
Amennyiben az ismételt ügyfél-átvilágítás a Pénzmosási törvény előírásainak megfelelő 
módon 2019. június 26-ig nem történik meg, akkor a Pénzmosási törvény értelmében  
2019. június 26. napját követően nem teljesíthetjük az Önnek nyújtott szolgáltatásaink 
igénybevételéhez tartozó ügyleteket, ügyleti megbízásokat.  
 
Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg az átvilágítást el nem végezzük, pénzforgalmi számlája és 
az ahhoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások vonatkozásában, illetve megtakarításai 
tekintetében semmilyen megbízást nem áll majd módunkban teljesíteni, és új termékre sem 
fogunk tudni szerződni Önnel.  
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Bank a Pénzforgalmi Üzletszabályzat III.3.1.3.1. pontja 
alapján jogosult az ügyleti megbízások teljesítésének alapjául szolgáló Keretszerződést 
felmondani, az üzleti kapcsolatot megszüntetni, amennyiben az ügyfele az ügyfél-átvilágítás 
során megadott adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének nem tesz eleget az előírt határidőn (a változásról való tudomásszerzéstől 
számított 5 munkanapon) belül. 
 
 
Esetleges további kérdéseivel keresse fióki munkatársainkat, illetve a nap 24 órájában hívható 
telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36-1-428-8888-as telefonszámon. Fontos azonban, hogy az 
ismételt átvilágítás kizárólag személyesen bankfiókban végezhető el és meghatalmazás útján 
sem intézhető.  
 
Javasoljuk, hogy a 2019. június 26. napjáig rendelkezésre álló időtartamban várhatóan 
megnövekvő ügyfélforgalomra és várakozási időre tekintettel minél előbb látogasson el a 
kiválasztott bankfiókba a zökkenőmentes ügyintézés érdekében. 
Bankfiókjaink elérhetősége megtalálható Bankunk honlapján 
(https://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso menüpont). 
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Az ügyfél-átvilágítás során Ön által megadott adatokat Bankunk a Pénzmosási törvény alapján, 
a Bank www.magnetbank.hu/dokumentumok/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-
feltetelek honlapon megtalálható Általános Üzleti Feltételek dokumentumban, továbbá a 
www.magnetbank.hu/adatvedelem honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak 
szerint kezeli. 
 
Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük! 
 

     MagNet Bank Zrt. 


