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TÁJÉKOZTATÓ 

a MagNet Bank Zrt. pénzforgalmi szabályzatrendszerének módosításáról 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzforgalmi üzletágat érintő szabályozó rendszer 
szerkezete 2019. március 14. napjától változik az alábbiak szerint: 

Kivezetésre kerül: 

- A Pénzforgalmi Üzletág Üzletszabályzata 
- A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei 
- Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 

Fentiek helyébe lépő dokumentum a Pénzforgalmi Üzletszabályzat (PÜSZ), mely tartalmazza azok 
rendelkezéseit, kivéve a Lekötött számlabetét egyes típusainak, Megtakarítási számlák általános 
szerződési feltételeit és a Betétbiztosítás szabályait. 

Régi szabályzat neve Új szabályzat neve, tartalma 
A Pénzforgalmi Üzletág Üzletszabályzata  

Pénzforgalmi Üzletszabályzat (PÜSZ) 
 

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei 

 
 
Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési 
Feltételek 

Lekötött számlabetét általános szerződési 
feltételei -> Pénzforgalmi Üzletszabályzat 
Lekötött számlabetét egyes típusainak, 
Megtakarítási számlák általános szerződési 
feltételei -> Általános Hirdetmény 
Betétbiztosítás -> Általános Üzleti Feltételek, 
Pénzforgalmi Üzletszabályzat 

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) 

 

A Pénzforgalmi Üzletszabályzatban (PÜSZ) jelennek meg tehát a továbbiakban a pénzforgalmat és a 
lekötött betéteket érintő banki rendelkezések. Ennek kapcsán a TeleBank szolgáltatás kivezetésre kerül 
a Bank TeleBank-ot érintő üzletpolitikájának változása okán, annak keretén belül a PÜSZ hatályba 
lépésének napjától fizetési megbízás megadása nem lehetséges. 
A Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a Bank továbbra is biztosítja megfelelő azonosítást követően 
információnyújtási és helpdesk tevékenysége keretében a PÜSZ-ben feltüntetett szolgáltatásokat. 

A Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései közül a lekötött 
számlabetétek és megtakarítások típusaira vonatkozó speciális szabályok, kondíciók az ún. Általános 
Hirdetményben szerepelnek a továbbiakban. A betétbiztosítás szabályai említésre kerülnek a 
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Pénzforgalmi Üzletszabályzatban, részletesen pedig az Általános Üzleti Feltételek-ben kerülnek 
kifejtésre. 

Új szabályzatként jelenik meg az Elektronikus azonosítást igénylő banki szolgáltatásokra vonatkozó 
Általános Szerződési Feltételek (Elektronikus banki ÁSZF) megnevezésű dokumentum, mely a 
korábbinál részletesebb leírást tartalmaz a Bank NetBank szolgáltatásáról és az ahhoz kapcsolódó, 
kizárólag NetBank felhasználók számára elérhető MagNet MobilBank alkalmazásról. 

A Bankkártyákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (Bankkártya ÁSZF) felülvizsgálata 
következményeképpen módosítások történtek a bankkártyák letiltása és a reklamációkezelés-
témakörben. A módosítások dőlt betűvel jelennek meg a szövegben az átláthatóság érdekében. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti módosítást a Bank elfogadottnak tekinti az Ügyfél részéről, 
amennyiben annak hatályba lépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy azt nem fogadja el. 
Bármely Ügyfél jogosult a Keretszerződést a hatályba lépés előtti napig díj-, költség- vagy egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen felmondani. 
 
A változások honlapunkon  (https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/uzletszabalyzatok-
altalanos-szerzodesi-feltetelek) közzétételre kerülnek, a közzétételt követően bővebb felvilágosításért 
forduljon munkatársainkhoz bankfiókjainkban, illetve Telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül. 

 

Budapest, 2018. december 28. 

MagNet Bank Zrt. 


