
 
 

 

Tájékoztató Andante2 számlacsomagba tartozó bankszámlák Örökösei 

részére 

 
 

Jelen tájékoztatóban a MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. 

továbbiakban Bank) az Andante2 elnevezésű számlacsomagba tartozó, a jelen tájékoztató 

kihelyezés időpontjában a számlatulajdonos halála miatt már lezárt, megszűnt státuszú 

számlákkal kapcsolatos díjkompenzációról kívánja tájékoztatni ezen számlák örököseit. 

 

Jelen tájékoztató azon bankszámlákat érinti, amelyek eredetileg a Sopron Bank Zrt. és az 

elhunyt számlatulajdonos között jött létre, és amely bankszámlákat a Sopron Bank Zrt. 2021. 

február elején áthelyezte többszöri értesítést követően Andante2 elnevezésű számlacsomagba, 

és amely bankszámlák a számlatulajdonos elhalálozása miatt megszűntek. 

 

2022. február 15-vel a MagNet Bank Zrt. vált a Sopron Bank Zrt. kizárólagos tulajdonosává.  

 

MagNet Bank Zrt., mint a Sopron Bank Zrt. tulajdonosa ezt követően felülvizsgálta ezen 

számlacsomagokat, és az Andante2 számlacsomagba történő átsorolás körülményeit, és 

megállapította, hogy az Andante2 számlacsomagba történő átsorolás nem megfelelően történt, 

és többletköltséget okozhatott az ügyfelek részére, hiszen az eredeti számlacsomagjához képest 

az Andante2 számlacsomag tartalmazhatott új vagy kedvezőtlenebb díjtételeket.  

 

A felülvizsgálat eredményeképpen a MagNet Bank Zrt. úgy határozott, hogy kompenzálni 

szeretné az ügyfelek részére ezt a többletköltséget, és ennek megfelelően a díjkülönbözetet 

vissza fogja téríteni az alábbiakban részletezett módon arra az időszakra vonatkozóan, amíg 

Andante2 számlacsomag kondíciói voltak érvényesek.  

 

Abban az esetben, ha az érintett bankszámla a Szálatulajdonos elhalálozása miatt szűnt meg, 

akkor ezen kompenzáció a bankszámla örököseit illeti meg az öröklésre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések szerint. 

 

Felülvizsgálat elemei: 

 

Az Andante2 elnevezésű számlacsomagba történő áthelyezés időpontjától, azaz 2021. 

februárjától –a Bankszámlák megszűnésének időpontjáig tartó időszakra megvizsgálásra 

kerültek, illetve kerülnek az Andante2 számlacsomagban végzett tranzakciók és kapcsolódó 



díjtételek. Amennyiben a vizsgált időszakban az Örökhagyó az Andante2 számlacsomag 

típusban összességében magasabb összeget fizetett meg a Bank számára az Andante2 díjtételei 

alapján, mint a 2021. január 31-ig alkalmazott számlacsomag típusban fizetett volna, ez a 

különbözet az Örökös részére a következők szerint visszatérítésre fog kerülni. 

 

A visszatérítés a következő tranzakciós időintervallumok szerint fog történni: 

 

- 2021. február 1. és 2022. június 30. közt végzett tranzakciók utáni díjtétel különbözet 

megállapítása 2022. november 22-ig 

- illetve amennyiben a Bankszámla 2022. július 1-én még élő státuszú volt: 2022. július 1. és 

a Bankszámlák megszűnésének időpontja közötti időszakban végzett tranzakciók utáni 

díjtétel különbözet megállapítása 2023. február 15-ig 

 

A díjkülönbözet visszatérítés módjai: 

 

Tekintettel arra, hogy az Örökhagyó díjkülönbözettel érintett számlája a visszatérítés 

időpontjában megszűnt, lezárt státuszú, úgy a díjkülönbözet visszatérítése díjmentes készpénz 

kifizetés lehetőség biztosításával történik, melyet a Bank bármely fiókjában biztosítunk az Ön 

számára. Bankfiókjaink elérhetőségéről a https://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso 

weboldalunkon tud tájékozódni. 

Továbbá Bankunk lehetőséget biztosít arra is az Ön számára, hogy a díjkülönbözetet 

visszatérítését bármely banknál vezetett bankszámlára díjmentes átutalással igényelje. Ebben 

az esetben kérjük, hogy fáradjon be valamelyik bankfiókunkba, és ott - a megfelelő 

ügyfélazonosítást követően - ezt az átutalást személyesen kezdeményezze.  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek nem szükséges kétszer felkeresni a bankfiókot a 

díjkülönbözet visszatérítés két szakasza miatt, 2023. február 15-ét követően a díjkülönbözetet 

egyösszegben is felveheti készpénzben, vagy nyilatkozhat az átutalásról elévülési időn belül.  

 

Amennyiben a Bankszámlának több örököse is van, nem szükséges, hogy mindegyikőjük 

befáradjon valamely bankfiókunkba, a hagyaték tárgyát képező díjkülönbözet felvételét 

Meghatalmazás kitöltésével az örökösök egyike is eljárhat a többiek nevében. Az aláírását 

minden esetben két tanúnak szükséges hitelesítenie. 

 

A pénztári készpénz felvételhez vagy az átutalásra szolgáló nyilatkozat leadásához kérjük, hogy 

hozza magával személyazonosításhoz szükséges okmányait továbbá azon dokumentumokat, 

amelyekkel Ön bizonyítani tudja – hogy Ön az érintett számla jogos örököse (például hagyaték 

átadó végzést). 

 

Amennyiben Ön nem tud megbizonyosodni arról, hogy az Örökhagyó Andante2 

számlacsomaggal rendelkezett-e és jogosult lenne díjkülönbözet visszatérítésre, kérjük keresse 

fel a fent jelölt dokumentumok birtokában bármely fiókunkat, ahol ügyintézőink további 

tájékoztatással készséggel állnak az Ön rendelkezésére. 

 

Budapest, 2022. december 14. 

 

MagNet Bank Zrt. 


