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A jelen Ü zletszabályzatot a Bank of China (Hungária) Zrt. Vezetősége fogadta el. Hatályos: 2019. október 1. napjától 
 
These Business Rules have been adopted by the Management of Bank of China (Hungária) Zrt. Effective as from 1 
October, 2019 
 
 
 
Jelen Ü zletszabályzatot a bankkártyán keresztül végzett fizetési műveletek nyújtására alakítottuk ki. Kérjük, alaposan 
olvassa el, tekintettel arra, hogy elsősorban a jelen Üzletszabályzat lesz az irányadó az Ön és a Bank között a Bank 
által kibocsátott Bankkártyán keresztül végzett fizetési műveletek vonatkozásában. A jelen Ü zletszabályzattal 
kapcsolatos bármely kérdése esetén szívesen állunk rendelkezésére.  
 
These Business Rules set out the basis upon which we will provide our services to you for payment transactions 
executed with a bankcard. Please, read them carefully since you will be legally bound by them when carrying out 
financial operations with us by using Bankcard issued by the Bank. In case of any question concerning these Business 
Rules, we are at your disposal. 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. Az Ü zletszabályzat célja 
 
1.1 A jelen Bankkártya Ü zletszabályzat (az 
Ü zletszabályzat) célja, hogy a Bank által 
kibocsátott betéti kártya (a Bankkártya) 
szolgáltatás vonatkozásában mind az Ü gyfél, mind 
a Bank érdekében az általános és speciális 
szabályok, szerződési feltételek és fogalmak 
rögzítése révén határozott és egyértelmű alapját 
adja az Ü gyfél és a Bank közötti kapcsolatnak. 

I. GENERAL PROVISIONS 
 
1. Purpose of these Business Rules 
 
1.1 The purpose of these Business Rules on 
Bankcard Service (the Business Rules) is to lay 
down – in the interest of both the Customer and 
the Bank – clear and unambiguous basis for the 
relationship between the Customer and the Bank 
by defining general and specific rules, contractual 
conditions and definitions in relation to the debit 
bankcard (the Bankcard). 
  

1.2 Az Ü gyfél a Bankkártya szolgáltatás 
használatának során a jelen Ü zletszabályzat 
(ideértve annak jövőbeni módosításait, illetve 
kiegészítéseit) által meghatározott rendelkezések 
szerint köteles eljárni. 
 

1.2 When using Bankcard service of the Bank, the 
Customer will be legally bound by and act in 
accordance with these Business Rules, as amended 
or supplemented from time to time.  
  
 

1.3 A jelen Ü zletszabályzat rendelkezéseit kell 
alkalmazni – jogszabály kötelező erejű 
rendelkezése vagy a jelen Ü zletszabályzat, illetve 
a Felek eltérő tartalmú kikötése hiányában – a 
Bank Bankkártya szolgáltatásának 
vonatkozásában. 
 

1.3 Unless otherwise provided for in a mandatory 
legal rule or these Business Rules or unless 
otherwise agreed by the Parties, provisions of 
these Business Rules shall be applied in respect of 
Bankcard service provided by the Bank. 

1.4 A Bank és az Ü gyfél közötti jogviszony 
szerződéses feltételrendszerét az egyes 
szerződésekben és egyéb jognyilatkozatokban 
(pl.: az igénylőlapon), valamint jelen 
Ü zletszabályzatban, a Bank a Bankszámlák 
vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló 
üzletszabályzatában és a mindenkor hatályos 
Kondíciós Listában meghatározott feltételek, 
továbbá a hatályos jogszabályokban foglaltak 
együttesen alkotják, az Ü gyfél és a Bank jogait és 
kötelezettségeit e dokumentumok együttes 
tartalma határozza meg. 

1.4 The terms and conditions set out in the 
agreements entered into between the Customer 
and the Bank and in the Parties’ other legal 
declarations (e.g.: on the application form) as well 
as these Business Rules, the Bank’s Business Rules 
on keeping bank accounts, collecting deposits and 
providing other financial services, the List of 
Conditions in an always current form and the 
provisions of prevailing legislation shall jointly 
constitute the system of contractual terms and 
conditions between the Bank and the Customer, 
and the relating rights and obligations of the 
Customer and the Bank are defined by the 
contents of all those documents.  
 

1.5 Amennyiben jelen Ü zletszabályzat valamely 
rendelkezése a Bankkártya szolgáltatás körében 
ellentétes a Bank általános, a Bankszámlák 
vezetéséről, a betétgyűjtésről és más pénzügyi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló 

1.5 In case of any conflict between the provision of 
these special Business Rules related to the 
Bankcard service and the provisions of the general, 
Business rules on keeping bank accounts, collecting 
deposits and providing other financial services 
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üzletszabályzatában (a Bankszámla 
Ü zletszabályzat) foglaltakkal, úgy a jelen speciális 
Ü zletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 

(Business Rules on Keeping Bank Accounts), the 
provisions of these special Business Rules shall 
prevail. 
 

2. Egyéb általános információk, tájékoztatás 
 
 
2.1 A jelen Ü zletszabályzat, valamint a Bankkártya 
szolgáltatásra vonatkozó Hirdetmények és 
Kondíciós Listák nyilvánosak, azokat a Bank 
ügyfelek számára nyitva álló banki helyiségeiben, 
illetve a Bank honlapján bárki megtekintheti. Az 
Ü zletszabályzatot, a Hirdetményeket és Kondíciós 
Listát a Bank az Ü gyfél kérésére ingyenesen, 
papíron vagy tartós adathordozón bocsátja 
rendelkezésre. 
 

2. Other general information, provision of 
information 
 
2.1 These Business Rules, the Announcements and 
the Lists of Conditions relating to the Bankcard are 
public, and may be viewed by anyone in the 
premises of the Bank open to customers, or on the 
website of the Bank. The Bank shall make its 
Business Rules, Announcements and List of 
Conditions available to the Customer upon 
request, free of charge on paper or on other 
durable medium. 
 

2.3 A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a 
vonatkozó jogszabályok szerint a jelen 
Ü zletszabályzatot, illetve a Bankkártya 
szolgáltatásra irányadó Kondíciós Listáját és az 
egyéb kapcsolódó dokumentumokat 
(hirdetmények) a hatályos jogszabályokban 
foglaltaknak megfelően, egyoldalúan módosítsa. 
Az ilyen kiegészítések és módosítások a hatályba 
lépésüktől kezdődően a már megkötött 
szerződések esetében is alkalmazandóak. 
 

2.3 The Bank reserves the right, in line with the 
applicable laws, to unilaterally amend these 
Business Rules in accordance with the relevant 
laws, the List of Conditions governing the Bankcard 
service, as well as other related documents 
(announcements). Such supplements and 
amendments shall be applicable, from the 
moment they come into force, to all already 
existing contracts. 

3. Fogalom-meghatározások 
 
3.1 A Bankkártya szolgáltatás használatának 
körében használt fogalmak: 

 
Bankszámla: az Ü gyfél Banknál vezetett, fizetési 
műveletek teljesítésére szolgáló számlája. 

 

3. Definitions 
 
3.1 For the purposes of the Bankcard service the 
following terms shall be used: 

 
Bank Account means the account kept in the 
Customer’s name with the Bank for the purpose of 
executing payment transactions. 
 

Számlatulajdonos: az a természetes személy, aki a 
Bank által kibocsátott Bankkártya használatára 
jogosult azáltal, hogy a Bankkártyára vonatkozó 
igénylését a Bank elfogadta és vele a Bank 
Bankkártya szolgáltatás nyújtására jogviszonyt 
létesített, szerződést kötött. 

Account Holder means a natural person who is 
entitled to use the Bankcard issued by the Bank 
after the Bank has accepted his/her application for 
Bankcard and has entered into a legal relationship, 
has concuded a contract in respect of Bankcard 
services with him/her.  
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Elfogadó Bank: a kártya elfogadóhellyel 
kártyaelfogadói szerződéses jogviszonyban álló 
bank. 
 
ATM vagy Bankjegykiadó automata (Automated 
Teller Machine): olyan elektronikus terminál 
(Bankjegykiadó automata), amely – a Bankkártya 
és a PIN kód együttes használatával – alkalmas 
szolgáltatások igénybevételére, különösen 
készpénzfelvételre, egyenleglekérdezésre és 
vásárlás típusú tranzakciók lebonyolítására. Az 
adott ATM-en az adott bankkártyával 
végrehajtható tranzakciókat az ATM képernyőjén 
közli az Elfogadó Bank. 

Acquiring Bank means the bank that has an 
agreement for bankcard acceptance with the 
merchant that accepts bankcards. 
 
ATM (Automated Teller Machine) means an 
electronic terminal enabling the customer using his 
/her Bankcard together with his/her PIN code to 
use services including, but not limited to, cash 
withdrawals, account enquiries and purchase 
transactions. The transactions available on the 
given ATM for the given bankcard are listed on the 
ATM’s screen by the Acquiring Bank. 

 

Fizetési művelet jóváhagyása/hitelesítése: a Bank 
a Számlatulajdonos által végrehajtott fizetési 
műveletet jóváhagyottnak tekinti, amennyiben a 
Számlatulajdonos a tranzakció során megadta a 
hitelesítési adatait (például: PIN kódját) és/vagy a 
tranzakcióról készült bizonylatot aláírta, vagy a 
kártya fizikai jelenléte nélküli tranzakció során 
megadta a kártya CVN2 kódját, illetve szükség 
esetén az internetes biztonsági kódot. 
 
 

 
Approving payment transactions/authentication 
of payment transactions means the Bank will deem 
a payment transaction made by an Account Holder 
approved if the Account Holder supplied his/her 
authentication data (for example: PIN code) 
and/or signed the transaction voucher during the 
transaction; or supplied the CVN2 code of his/her 
card or, if necessary, the internet security code 
during a transaction made without the physical 
presence of the card. 
 

Engedélyezési (authorizációs) eljárás: a 
bankkártyát kibocsátó bank, illetve annak 
megbízottja által az Elfogadóhelyre továbbított 
üzenet, melyben az engedélykérés alapján a bank 
vagy megbízottja engedélyezi, vagy visszautasítja 
a tranzakció lebonyolítását. 
 

Authorization process means a message sent by 
the bank issuing the bankcard or its agent to the 
Point of Sale, whereby, based on the authorization 
request, the issuing bank or its agent either 
authorises or refuses the transaction. 

Bank: a Bank of China (Hungária) Zrt.  
 
A Bank székhelye: H-1051 Budapest, József nádor 
tér 7., a Bank cégjegyzékszáma: Cg-01-10-044821 
 
 

A Bank a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
(jogutódja a Magyar Nemzeti Bank) által 2003. 
január 10-én kiadott I-37/2003. számú 
tevékenységi engedély alapján működik, mely 
engedély kiterjed a pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtására; ideértve a készpénz-helyettesítő 
fizetési eszköz kibocsátását, illetőleg az ezzel 
kapcsolatos szolgáltatás nyújtását is. 

Bank means the Bank of China (Hungary) Close Ltd.  
 
Head of seat: H-1051 Budapest, 
József nádor tér 7., the Bank’s company 
registration number: Cg-01-10-044821 

 
The Bank operates pursuant to the license issued 
on 10th January, 2003 under number I-37/2003 by 
the Hungarian Financial Supervisory Authority (its 
legal successor: the Central Bank of Hungary), 
which covers payment services; including the issue 
of cash substitute payment instruments and 
provision of related services. 
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A Bank e-mail címe: banking@bocbp.t-online.hu 
A Bank honlapja: www.bankofchina.com/hu/en 
 
 
A Bank felügyeleti hatóságának neve és 
székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1054 
Budapest, Szabadság tér 9., Telefon: (+36 1) 489-
9100, Fax: (+36 1) 489-9102. 

 

 
 
A Bank’s e-mail address: banking@bocbp.t-
online.hu 
The Bank’s website: www.bankofchina.con/hu/en 
 
The name and registered office of the 
supervisory authority of the Bank: Central Bank of 
Hungary, 1054 Budapest, Szabadság Square 9., 
Phone: (+36 1) 489-9100, Fax: (+36 1) 489-9102. 

Bankkártya: a Számlatulajdonos kérésére 
kibocsátott, a Bank által saját és a nemzetközi 
kártyatársaság emblémájával ellátott műanyag 
lap, amely olyan készpénz-helyettesítő 
elektronikus fizetőeszköz, melyet áruk és 
szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, 
és/vagy készpénzfelvételre lehet használni az 
elfogadásra kijelölt helyeken. A Bank által 
kibocsátott Bankkártya a Bank tulajdonát képezi. 
A Bankkártyák megszemélyesítésre kerülnek, 
tulajdonosuk csak Fogyasztó Ü gyfél lehet. 
 
A Bankkártya tartalmazza a Bank nevét és 
telefonos elérhetőségét (“24 Hours Hotline”), a 
Bank logóját és a nemzetközi kártyatársaság 
logóját, a Bankkártya használatára jogosult 
személy (Kártyabirtokos) nevét, a Bankkártya 
számát, a Bankkártya lejárati idejét, a 
mágnescsíkot, a chipet, az aláírásra szolgáló 
helyet (aláírási panel) és a Bankkártya 
megnevezését („Great Wall International Debit 
Card”). 
 

Bankcard means a plastic card issued at the 
request of the Account Holder carrying the Bank’s 
logo and the international card company’s logo. It 
is a cash substitute electronic payment device that 
may be used to pay for goods and services and/or 
withdraw cash at the places of acceptance. 
Bankcards issued by the Bank are the property of 
the Bank. Bankcards are personalised. The holder 
of the Bankcard must be a Consumer Customer. 
 
 
 
The Bankcard contains the Bank's name and 
telephone number ("24 Hours Hotline"), the Bank's 
logo, and the logo of the international card 
company, the name of the card holder (the 
Cardholder), the number of the Bankcard, the 
expiration date of the Bankcard, the magnet strip, 
the chip, the place for signature (the signature 
strip) and the name of the Bankcard ("Great Wall 
International Debit Card"). 
 

Bankkártya használati limit: azon összeghatár, 
amelyet a Számlatulajdonos saját kártyája 
vonatkozásában a Kondíciós Listában 
meghatározott esetben és módon a 
Bankkártyával 
történő napi használatra (készpénzfelvétel vagy 
vásárlás) vonatkozóan jogosult meghatározni. A 
Bankkártyára vonatkozó általános (standard) 
limitek típusait és az egyes limittípusokhoz 
kapcsolódó összegeket a Bank vonatkozó 
Kondíciós Listája tartalmazza.  
 

Bankcard Limit means the maximum total value of 
the transactions (cash withdrawal and purchase) 
that can be carried out on a single day, as specified, 
in accordance with the relevant List of Conditions, 
by the Account Holder for his/her own card. The 
List of Conditions includes the standard limit types 
for Bankcards, as well as amounts of use for each 
limit type.  
 
 
 
Specific card usage limits on any Bankcard other 
than the standard Bankcard limits may be modified 

mailto:banking@bocbp.t-online.hu
http://www.bankofchina.com/hu/en
mailto:banking@bocbp.t-online.hu
mailto:banking@bocbp.t-online.hu
http://www.bankofchina.con/hu/en
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Az egyes Bankkártyához tartozó, standard limittől 
eltérő egyedi Bankkártya használati limiteket a 
Számlatulajdonos kérésére a Bank a bankfiókban 
módosítja, vagy azt a Számlatulajdonos maga 
módosíthatja a Bank Netbank Szolgáltatásán 
keresztül, a Bank által rendelkezésre bocsátott E-
token birtokában, a vonatkozó Kondíciós Listában 
foglalt limitkorlátok figyelembevételével.  
 
Bankszámla Ü zletszabályzat: a Bank mindenkor 
hatályos a Bankszámlák vezetéséről, a 
betétgyűjtésről és más pénzügyi szolgáltatások 
nyújtásáról szóló üzletszabályzata. 
 

by the Bank on the Account Holder’s request in the 
Bank’s premise, or the Account Holder may modify 
those through the Bank’s Netbank System, in the 
possession of E-token provided by the Bank, in 
compliance with the restrictions related to the 
limits stated in the relevant List of Conditions.  
 
Business Rules on Keeping bank accounts means 
the Bank’s Business Rules on Keeping bank 
accounts collecting deposits and providing other 
financial services n an always current form. 
 

Kártyatársaság: UnionPay International. Card Company means UnionPay International. 

  

Ellenőrző kód (CVN2): a Bankkártya hátoldalán, az 
aláírás helyéül szolgáló mezőt közvetlenül 
követően nyomtatott 3 jegyű kód, melyet „Card-
not-present” tranzakció esetében kell megadni, 
ahol ezt az Elfogadóhely kéri. 
 
Ü gyfél: A Bank által nyújtott szolgáltatást, 
szolgáltatásokat igénybe vevő, az önálló 
foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén 
kívül eljáró természetes személy (Fogyasztó 
Ü gyfél). 
 
A Bank Bankkártyát kizárólag Fogyasztó Ü gyfelek 
részére bocsát ki. 
 

Card Verification Number (CVN2) code means a 
three-digit code printed next to the signature area 
on the back of a Bankcard used in “Card-not-
present” transactions if the Point of Sale requests 
it. 
 
Customer means a natural person acting for 
purposes falling outside his/her individual 
occupation and business activity, using the 
service(s) of the Bank (Consumer Customer). 
 
The Bank issues Bankcard solely for Consumer 
Customers. 

Napi készpénzfelvételi tranzakciós limit: egy 
naptári napon belül készpénzben felvehető 
összeget korlátozhatja. A készpénzfelvételnek 
minősülő tranzakciók körét, valamint a 
készpénzfelvételi limit alapbeállítását a 
mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. A 
napi készpénzfelvételi tranzakciós limit a 
Kondíciós Listában meghatározott keretek között 
módosítható. 

Daily Cash Withdrawal Limit means the limit of the 
cash amount that can be withdrawn within a 
calendar day. The transactions defined as cash 
withdrawal and the default cash withdrawal limit 
settings are set out in the always current List of 
Conditions. The daily cash withdrawal limit may be 
modified within the range specified in the List of 
Conditions. 

 
Napi vásárlási tranzakciós limit: egy naptári napon 
belül vásárlásra fordítható összeget korlátozhatja. 
A vásárlásnak minősülő tranzakciók körét, 
valamint a vásárlási limit alapbeállítását a 
mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. A 
napi vásárlási tranzakciós limit a Kondíciós 

 
Daily Spending Limit means the limit of the amount 
that can be spent on purchases within a calendar 
day. The transactions qualifying as purchase and 
the default spending limit settings are set out in 
the always current List of Conditions. The daily 
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Listában meghatározott keretek között 
módosítható. 
 

spending limit may be modified within the range 
specified in the List of Conditions. 

Feldolgozás napja: Az a nap, amikor a Bank a 
számlavezető rendszereiben elszámolja az adott 
tranzakciót (könyvelés napja). A Feldolgozás napja 
a bankszámlakivonaton megjelenítésre kerül.  
 

Day of Processing means the day on which the 
Bank settles a transaction in its account 
management systems (day of booking). The Day of 
Processing shall be indicated on the account 
statement. 
 

Belföldi tranzakció: egy tranzakció akkor számít 
belföldön bonyolítottnak, ha mind a megbízó 
(Bankkártyát kibocsátó bank), mind a jogosult 
(Elfogadóhely) intézménye Magyarországon 
bejegyzett cég és telephellyel rendelkezik, illetve 
Magyarországra vonatkozóan kártyaelfogadói 
jogosultsága van. 

Domestic transaction means transactions are 
classified as domestic if both the ordering party’s 
institution (the Bankcard issuing bank) and the 
beneficiary’s institution (Point of Sale) are 
registered in the Republic of Hungary, operate 
registered sites there and hold the right to accept 
card in Hungary. 

  

Elektronikus azonosítás: olyan ellenőrzési 
folyamat, amelynek keretében az elektronikus 
fizetési eszközhöz hozzárendelt egyedi 
elektronikus adattal történik a rendelkező ügyfél 
azonosítása a Bank és a terminál által. 

 

Electronic identification means an audit process 
that involves the usage of the unique electronic 
data assigned to the electronic payment 
instrument in order to identify the customer giving 
the order by the Bank and the terminal. 

Keretszerződés: a Bank és az Ü gyfél között 
létrejött olyan, a Bank Bankkártya szolgáltatására 
vonatkozó üzletszabályzati rendelkezések, 
Kondíciós Listák, hirdetmények és a Bank által 
készített formanyomtatványok, amelyek egy 
adott időszakra vonatkozóan meghatározzák a 
Bankkártya szolgáltatás igénybevételének 
feltételeit, valamint keretszerződésen alapuló 
fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek 
lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla 
megnyitását is. A Keretszerződés, ha a Felek 
eltérően nem állapodnak meg, határozatlan időre 
jön létre.  

Framework Agreement means an agreement 
incorporating the relevant general business rules, 
Lists of Conditions, announcements and forms 
designed by the Bank, concluded between the 
Bank and the Customer which determines the 
terms and conditions for using the Bank’s Bankcard 
services for a given period, as well as the essential 
conditions for payment orders and payment 
transactions (including the opening of a payment 
accounts) based on the framework agreement. The 
Framework Agreement, unless otherwise agreed 
by the Parties, shall be concluded for an indefinite 
period. 

  
Kondíciós lista: a Bank és az Ü gyfél között 
létrejövő, nem egyedi ügyletek – a vonatkozó 
jogszabályok által meghatározott módon 
közzétett kondíciós listákban és hirdetményekben 
meghatározott – kondíciói. 

 

List of Conditions means the set of conditions set 
forth in the lists of conditions and announcements 
published in the manner required by the relevant 
laws, pertaining to non-individual transactions 
between the Bank and the Customer. 

 
Logó: a kártyatípust azonosító, a kártyaelfogadás 
helyét jelző embléma, amely megjelenik a 
Bankkártyán és az Elfogadóhelyen egyaránt. 

Logo means the symbol identifying the card type, 
appearing on the Bankcard and at the Points of 
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Sale, indicating the places where the card may be 
used. 
 

Elfogadóhely: Olyan belföldi vagy külföldi 
kereskedő, aki az általa forgalmazott áruk vagy 
szolgáltatások igénybevételét készpénzfizetés 
nélkül, nemzetközi logóval rendelkező 
Bankkártyák használatával teszi lehetővé a 
Számlatulajdonos részére, valamint azon bankok 
és egyéb vállalkozások, amelyek biztosítják a 
Számlatulajdonos részére, hogy Bankkártyájával 
tranzakciót végezhessen.  
 

Point of Sale means the merchant, either in 
Hungary or abroad, that accepts bankcards with 
international logos as of payment for the goods or 
services sold by it, as well as any banks or other 
business entities that enables the Account Holder 
to carry out Bankcard transactions. 

PIN kód (Personal Identification Number): az a 
szigorú biztonsági előírások mellett készített 
titkos személyi azonosító kód (mint személyes 
hitelesítési adat), amelyet a Bank a 
Számlatulajdonos részére bocsát ki és amely 
lehetővé teszi a Bankkártya elektronikus 
terminálokon (ATM, POS) történő használatát. 
 
A Bank kijelölt fiókjaiban elhelyezett POS 
terminálok billentyűzetének (PIN PAD) 
segítségével a Számlatulajdonos, illetve 
meghatalmazottja is kiválaszthatja a 
Bankkártyához tartozó PIN kódot. A PIN kód 
minden esetben 6 számjegyű.   
 

PIN code (Personal Identification Number) means 
a code (used as personal authentication data) 
generated under maximum security and made 
available by the Bank to the Account Holder, which 
allows the use of the Bankcard on electronic 
terminals (ATM, POS).  
 
 
The Account Holder, or his/her proxy may set the 
PIN code of the Bankcard by using the keyboard of 
the POS terminal (PIN PAD) available in the Bank’s 
appointed branches. The PIN code always consists 
of 6 digit numbers. 

POS terminál: olyan elektronikus terminál, amely 
az Elfogadóhelyen a készpénz-helyettesítő fizetési 
forgalom lebonyolításának eszköze. Használata 
során biztosítja a Bankkártya ellenőrzését, majd 
rögzíti a Bankkártya művelettel kapcsolatos 
információkat és továbbítja a Bank felé. 
 
PIN PAD: a POS terminál billentyűzete, amelyen 
keresztül az Ü gyfél a PIN kódját megadja, illetve 
jóváhagyja a tranzakciót. 
 

POS Terminal means an electronic terminal at the 
Point of Sale used for conducting card payment. 
During its use, it ensures that the verification of the 
Bankcard, then records the information related to 
the Bankcard transaction and forwards such data 
to the Bank. 
 
PIN PAD means the keyboard of the POS terminal, 
which through the Customer provides his/her PIN 
code, and approves the transaction. 
 

Felek: a Bank és az Ü gyfél együttesen.  
 

Parties means the Bank and the Customer 
together. 

 
Elő-engedélyezés (elő-autorizáció): olyan 
engedélyezés, melyet nem követi közvetlenül a 
tranzakció lebonyolítása. Elő-engedélyezés a 
tranzakció tényleges összege helyett annak 
várható összegére történik, ebben az esetben a 

Pre-authorization means an authorization which is 
not followed by an immediate transaction. A Pre-
authorization is done for the expected and not for 
the actual amount of a transaction. In this case the 
expected amount of the transaction will be 
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számla egyenlege a várható összeg erejéig kerül 
foglalásra. A foglalás nem jelent tényleges 
terhelést, csupán arra szolgál, hogy a tranzakció 
tényleges összegének terheléséig biztosítsa a 
szükséges fedezetet. A foglalást az Elő-
engedélyezést kezdeményező kereskedői 
Elfogadóhely tudja megszüntetni vagy az Elő-
engedélyezés befejezésével, mely a tranzakció 
tényleges terhelését eredményezi, vagy a 
korábban végrehajtott Elő-engedélyezés törlését 
kezdeményezheti az Elfogadó Bankon keresztül a 
kibocsátó banknál az esetben, ha például a fizetés 
nem az Elő-engedélyezés folyamán használt 
Bankkártyával történik. Jellemzően az alábbi 
kereskedői Elfogadóhelyek végezhetnek 
Elő-engedélyezést: szállodák, autókölcsönzők, 
utazási irodák. Az Elő-engedélyezés befejezése 
(completion) tranzakciót az esetben hajtja végre 
az Elfogadóhely, ha a szolgáltatás vagy termék 
tényleges árának kifizetése ugyanazon 
Bankkártya használatával történik meg, mint 
amelyet az Elő-engedélyezés során használtak. Ez 
pénzügyi tranzakcióként érvényesíti az Elő- 
engedélyezést. A két tranzakció összege eltérhet 
egymástól. 
  

blocked on the account. The blocking does not 
mean an effective debiting, but serves to provide 
as the required coverage until the actual amount 
of thetransaction is charged. The blocking can be 
released by the merchant that initiated the Pre-
Authorisation, either by completing the Pre-
authorization — resulting the actual debiting of the 
transaction — or by requesting the issuing bank via 
the Acquiring Bank to cancel the earlier Pre-
authorization, if, e.g., payment is not made with 
the Bankcard used for the Pre-authorization. Pre-
authorisation is typically used by hotels, rent-a-car 
offices, travel agents. A Pre-authorization is 
completed (completion) by the Point of Sale when 
the actual price of the product or service is paid 
with the same Bankcard that was used for the Pre-
authorization. This transaction validates the earlier 
Pre-authorization as a financial transaction. The 
amount of the two transactions may differ. 

Bizonylat: az Elfogadóhelyen – kivéve, ha ATM 
készpénzfelvételi tranzakció esetében a 
Számlatulajdonos ezt nem kéri – a 
Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátott 
tranzakció lebonyolítását igazoló dokumentum. 

Receipt means the document certifying the 
completion of a transaction, issued to the Account 
Holder by the Point of Sale – except when the 
Account Holder opts does not request it in case of 
an ATM cash withdrawal transaction. 

  

Tranzakció: a Bankkártya rendeltetésszerű 
használatával lebonyolított vásárlásokat, 
készpénzfelvételeket és az ezekkel kapcsolatos 
számlaterheléseket, illetve jóváírásokat jelenti.  

 

Transaction means a purchase, or cash withdrawal, 
effected by the proper use of a Bankcard, and the 
connected account debits and credits. 

Értéknap: az a nap, amelyet a Bank a tranzakciók 
elszámoló számláján történt terhelések, illetve 
jóváírások utáni kamatszámítás szempontjából 
megtörténtnek tekint.  

Value Date means the day on which the Bank 
considers a transaction debited or credited to a 
settlement account for interest calculation 
purposes.  
 

Virtuális tranzakció (CNP (Card-not-present) 
tranzakció): olyan tranzakció, amely 
kezdeményezése során a kártya fizikailag nincs 
jelen az Elfogadóhelyen, a kártya adatait a 
Számlatulajdonos szóban, vagy írásban adja meg 

Virtual Transaction (CNP (Card-Not-Present) 
transaction) means a transaction initiated with a 
card not physically present at the Point of Sale, 
where the Account Holder provides the card data 
verbally or in writing for the transaction. Thismay 
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a tranzakció bonyolításához. Ez lehet levélben, 
vagy telefonon (Mo/To) történt rendelés, 
internetes vásárlás (e-commerce) termékre, vagy 
szolgáltatás igénybe vételére vonatkozólag. 
 
NetBank Szolgáltatás: a Bank internet alapú 
szolgáltatása, amelynek segítségével az Ü gyfél 
információkat tekinthet meg a Bankkártyájáról 
(kártyaszám, lejárat, limitek… stb.), a 
Bankkártyával végzett tranzakciókról, a 
Bankkártyához tartozó számlákról, valamint E-
token segítségével a Bankkártyát aktiválhatja, 
annak használati limiteit módosíthatja, a 
Bankkártyát letilthatja, a letiltást feloldhatja (ld. 
NetBank/Debit Card Service).  
 

be an order by mail, or by phone (Mo/To), or in the 
course of an online (e-commerce) transaction for 
the purchase of a product or service. 
 
 
NetBank Service means the Bank's internet-based 
service, which allows the Customer to obtain 
information on his/her Bankcard (card number, 
maturity date, limits, etc.), on transactions carried 
out with the Bankcard, on accounts linked to the 
Bankcard, and by using the E-token the Customer 
may activate his/her Bankcard, may change limits, 
may block or unblock the Bankcard (please refer to 
NetBank/Debit Card Service).  

 
 

NetBank/Debit Card Service/UnionPay Online 
Payment: jelenti azt a szolgáltatást, amellyel mind 
forintban, mind renminbiben be lehet állítani a 
napi tranzakciós limiteket online vásárlás (e-
commerce) esetére. 
 

Netbank/Debit Card Service/UnionPay Online 
Payment means the service which enables to set 
the daily transaction limit in respect of online 
purchase (e-commerce) both in forint and 
renminbi. 

3.2 A jelen Üzletszabályzatban nagy kezdőbetűvel 
írt és itt nem definiált fogalmak a Bankszámla 
Ü zletszabályzat I. Általános rendelkezések fejezet 
1.2. Fogalom-meghatározások pontjában, 
valamint a VI. A Pénzforgalmi szolgáltatásra 
vonatkozó általános rendelkezések fejezet 16.2. 
Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása körében 
használt fogalmak pontjában meghatározott 
jelentéstartalommal bírnak. 

3.2 Capitalised terms not defined here have the 
same meaning defined in the Bank’s Business Rules 
on Keeping bank accounts Section I. General 
provisions point 1.2 Definitions, and Section VI. 
General provisions related to payment services 
point 16.2 Defintions for the purposes of payment 
services. 
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II. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK 

1. Bankkártya kibocsátása és érvényessége 
 
1.1 A Bank forint- és renminbi Bankszámlát vezető 
Ü gyfele részére külön szolgáltatásként az Ü gyfél 
kifejezett kérésére Bankkártyát bocsáthat ki.  
 
 
1.2 A Bank társkártyát az Ü gyfél kifejezett 
kérésére bocsát ki. 
 
1.3 A Bank által kibocsátott Bankkártya betéti 
bankkártya, amellyel a Számlatulajdonos a 
Bankszámla látra szóló egyenlegének erejéig 
teljesíthet fizetéseket, illetve vehet fel készpénzt. 
 

II. SPECIAL PROVISIONS 

1. Issuance of a Bankcard and its validity 
 
1.1 As an additional service, the Bank, upon the 
Customer’s explicit request, may issue Bankcard 
for its Customer keeping forint and renminbi Bank 
accounts with the Bank. 
 
1.2 The Bank shall issue co-cards upon the explicit 
request of ht Customer. 
 
1.3 Bankcards issued by the Bank are debit 
bankcards, the Account Holder may make 
payments and withdraw cash with them up to the 
positive sight balance of the underlying Bank 
Account. 
 

1.4 Bankkártya kizárólag azon természetes 
személy részére bocsátható ki, aki rendelkezik 
érvényes, személyazonosságot igazoló fényképes 
okmánnyal, illetve a vonatkozó jogszabályok 
alapján jogosult a Bankkártya fedezetét szolgáló 
fizetési számla nyitására.  
 

1.4 Bankcard may only be issued for a natural 
person having a valid personal identification 
document with a photo, and based on the 
applicable legislation he/she is entitled to the 
opening of a payment account serving as coverage 
for the Bankcard. 

1.5 A Bankkártya a Bank tulajdonát képezi. A 
Bankkártyát kizárólag a Számlatulajdonos 
használhatja, más személyre át nem ruházhatja, 
használatát másnak át nem engedheti, 
óvadékként, zálogként le nem kötheti. 

1.5 The Bankcard is the property of the Bank. The 
Bankcard shall only be used by the Account Holder, 
it must not be assigned or lent to any other person, 
and it must neither be pledged nor be provided as 
a surety. 

 
1.6 Bankkártyát az Ü gyfél a Bank által erre a célra 
rendszeresen használt formanyomtatvány 
(igénylőlap) kitöltésével, aláírásával, és Bankhoz 
történő benyújtásával igényelhet. 
 
1.7 A kitöltött igénylőlap szerződéskötési 
ajánlatnak minősül. Az Ügyfél a kártyaigénylés 
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt 
adatokat a Bank ellenőrizze. A Banknak jogában 
áll a kártyaigénylést indoklás nélkül elutasítani. Az 
elutasításról a Bank az Ü gyfelet írásban 
tájékoztatja. 

 
1.6 The Customer may apply for a Bankcard by 
completing, signing and submitting to the Bank a 
standard form (application form) generally used by 
the Bank for this purpose. 
 

1.7 Any completed Bankcard application form shall 
be deemed an offer for concluding an agreement. 
By signing the Bankcard application form, the 
Customer accepts that the Bank verifies the data 
provided by the Customer. The Bank is entitled to 
refuse any application for Bankcard without giving 
any explanation. The Bank informs the Customer in 
writing on the refusal. 
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1.8 Keretszerződés megkötése kizárólag ügyfél 
azonosítás mellett lehetséges. 

1.8 Framework Agreement can only be concluded 
after a successful customer identification. 

 
1.9 A Bankkártyát a Bank – a Számlatulajdonos 
által – az igénylőlapon megadott 19 karaktert meg 
nem haladó, a személyazonosító okmánnyal 
egyező névre személyesíti meg.  

 
 
1.10 A Bank nem fogad el olyan kérést, melyben a 
Számlatulajdonos olyan nevet kíván a 
Bankkártyára íratni, amely nem azonosítható a 
személyi azonosító okmányban szereplő névvel.  

 
1.9 The Bank personalizes the Bankcard with a 
maximum 19-character-long name provided by the 
Account Holder in the application form which shall 
be identical with the name in the Account Holder’s 
personal identification document. 
 
1.10 The Bank shall not accept any request by the 
Account Holder where the name provided does 
not correspond to the one on the Account Holder’s 
identification document. 

 
1.11 A Bankkártya lejáratának ideje a Bankkártyán 
hónap és év szerint van feltüntetve. A Bankkártya 
a lejárat hónapja utolsó napjának magyarországi 
idő szerinti 24:00 órájáig érvényes.  

 
1.11 The expiry of the Bankcard is shown in a 
month/year format. The Bankcard is valid until 
24:00 on the last day of the month of expiry, 
Hungarian time. 

 
1.12 Csökkent látóképességű vagy írástudatlan 
ügyfelekkel történő szerződéskötéshez két tanú 
jelenléte szükséges. A Bank felhívja a figyelmet, 
hogy a csökkent látóképességű és írástudatlan 
ügyfelek bankkártya használata fokozottan 
veszélyes. 

 
1.12 Any agreement with a customer with 
impaired vision or with an illiterate customer must 
be concluded in the presence of two witnesses. 
Please be noted that the use of bankcards by 
customers with impaired vision or by illiterate 
customers carries a greater-than-usual risk. 

 
 

2. A Bankkártya átadása és átvétele 
 
2.1 Bankkártyával kapcsolatos megbízás a Bank 
erre a célra kijelölt bankfiókjában, vagy az erre 
irányuló szerződési feltételek szerint elektronikus 
csatornákon (Netbank Szolgáltatás) keresztül 
adható.  
 
2.2 A Bankkártya és a PIN boríték átadása (vagy a 
PIN kód megadása) a Bank által erre a célra kijelölt 
bankfiókban történik.  
 
 
2.3 A Bank a Bankkártya elkészítéséről a 
Bankkártya igénylés Bank által való elfogadásától 
számított 30 banki napon belül gondoskodik. 
 
 
2.4 A Bankkártya elkészültéről a Bank  
– a Számlatulajdonos által az igénylésében 

 
 

2. Handing over and receipt of the Bankcard  
 
2.1 Orders with respect to a Bankcard can be given 
in the Bank’s branch designated for such purposes 
or via the electronic channels (Netbank Service) 
specified in the relevant contracting conditions. 
 
 
2.2 The transfer of the Bankcard and the envelope 
containing the relevant PIN (or setting the PIN 
code) is carried out at the branch designated by the 
Bank for such purpose.  
 
2.3 The Bank ensures the production of the 
Bankcard within 30 banking days from the 
acceptance of the Bankcard application by the 
Bank. 
 
2.4 The Bank informs the Account Holder that the 
Bankcard has been produced – on the mailing 
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megadott értesítési címen, e-mail címen vagy 
telefonszámon– értesíti a Számlatulajdonost. 
 

address, phone number or e-mail address specified 
by the Account Holder in his/her application. 
 

Az értesítési cím a Számlatulajdonos eltérő 
rendelkezése hiányában megegyezik a 
Számlatulajdonos állandó lakcímével. Az értesítési 
cím be nem jelentett változása, vagy annak a 
gyártási folyamat alatt történő megváltoztatása 
esetén a Bankot a teljesítés elmaradásáért és az 
ebből adódó esetleges károkért felelősség nem 
terheli. 

Unless otherwise provided for by the Account 
Holder, the mailing address will be identical with 
the permanent address of the Account Holder. The 
Bank shall not be held liable for any failure to 
perform and any resulting losses arising due to any 
change in the mailing address of the Account 
Holder not reported to the Bank, or changes that 
have occurred during the production phase of the 
Bankcard. 

  
2.5 Bankkártya, illetőleg a PIN boríték átvételére 
(PIN kód megadására) az alábbi személyek 
jogosultak: 
 

 
a) Számlatulajdonos; 
b) a Számlatulajdonos által kifejezetten a 
Bankkártya és a PIN boríték átvételére (PIN 
kód megadására) meghatalmazott eseti 
meghatalmazott személy. 
 

2.6 Bankkártya és/vagy PIN boríték átvételére 
(PIN kód megadására) jogosító eseti 
meghatalmazást a Bank kizárólag a 
Számlatulajdonostól fogad el. A meghatalmazást 
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazó 
Számlatulajdonos és a meghatalmazott személyi 
adatait, a meghatalmazással érintett Bankszámla 
számát, továbbá a meghatalmazás tárgyát és 
terjedelmét.  

2.5 The following persons shall be  
authorised for picking up the Bankcard and the 
related PIN code envelope (or setting the PIN 
code): 

 
a) Account Holder; 
b) a proxy specifically authorised by the 
Account Holder to pick up the Bankcard and 
PIN code envelope (or setting the PIN code). 

 
 
2.6 Ad hoc authorizations for receiving Bankcards 
and/or PIN code envelopes (or setting the PIN 
code) will only be accepted by the Bank solely from 
the Account Holder. The authorisation shall be 
evidenced by a public notary, or shall be contained 
in private document providing full evidence. The 
authorisation must contain the personal data of 
the authorising Account Holder and the authorised 
representative, the number of the Bank Account 
affected by the authorisation, and the subject and 
scope of the authorisation. 

 

3. Titkos személyazonosító (PIN) kód  
 
3.1 A PIN kódot a Bank lezárt borítékban adja át a 
Számlatulajdonos vagy a kifejezetten a boríték 
átvételére meghatalmazott eseti meghatalmazott 
személy részére. A PIN kódot tartalmazó borítékot 
kizárólag a Számlatulajdonos nyithatja fel, annak 
tartalmát csak ő ismerheti meg. A PIN boríték 
sértetlenségét a PIN boríték átvételekor a PIN 
boríték átvételére szóló elismervényen, a PIN 
boríték átvételére jogosult személy igazolja. 

 
3. PIN (Personal Identification Number) Code 
 
3.1 The Account Holder or the proxy specially 
authorised to pick up the PIN code envelope shall 
receive the PIN code from the Bank in a closed 
envelope. Only the Account Holder can open the 
PIN envelope and access to the PIN. The integrity 
of the PIN envelope shall be certified on the receipt 
of the PIN envelope by the person entitled to 
receive the PIN envelope. 
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3.2 A Számlatulajdonos, illetve meghatalmazottja 
a Bank kijelölt fiókjaiban elhelyezett POS 
terminálok billentyűzete (PIN PAD) segítségével 
maga is megválaszthatja a Bankkártyához tartozó 
PIN kódot. Ehhez a választott PIN kód két 
alkalommal történő azonos megadása szükséges. 
 
3.3 A Számlatulajdonos köteles a PIN kódot 
tartalmazó borítékot annak átvételét és 
megjegyzését követően megsemmisíteni, illetve a 
PIN kódot titokban tartani. Amennyiben a PIN kód 
jogosulatlan személy – ideértve a Bank 
alkalmazottját is – tudomására jut, azt azonnal 
jelentenie kell a Banknak. 
 
3.4 Amennyiben a PIN boríték átvételére jogosult 
személy, illetve a Számlatulajdonos a PIN kódot 
nem titkosan, vagy nem megfelelő gondossággal 
kezeli, vagy más tudomására hozza, az súlyos 
szerződésszegésnek minősül és az ebből eredő 
károk a Számlatulajdonost terhelik, a Bank 
ezekért a felelősségét kizárja. 

 
3.2 The Account Holder, or his/her proxy may set 
the PIN code of the Bankcard by using the 
keyboard of the POS terminal (PIN PAD) avaible in 
the Bank’s appointed branches. To do this, the 
same PIN code must be entered twice. 
 
 
3.3 The Account Holder is obliged to  destroy the 
envelope containing the PIN code following receipt 
and memorizing thereof, and to keep the PIN code 
secret. Should the PIN code be accessed by any 
unauthorized person – including an employee of 
the Bank –, this must be reported to the Bank 
without delay.  
 

3.4 If the person entitled to receive the PIN 
envelope, or the Account Holder does not handle 
the PIN code with the appropriate secrecy or care, 
or discloses it to a third party, then such actions 
shall constitute a gross breach of agreement and 
the resulting losses shall be borne by the Account 
Holder; the Bank shall exclude any liability for such 
losses. 

 
3.5 A Számlatulajdonos jogosult a kártyához 
tartozó PIN kódot a Bank kijelölt fiókjaiban 
található POS terminálok PIN PAD-jén korlátlan 
alkalommal megváltoztatni. 
 
A megváltoztatott PIN kód ugyancsak 6 számjegyű 
lehet. A PIN kód megváltoztatásakor nem javasolt 
az ún. „gyenge” PIN kódok alkalmazása, mint 
például 6 azonos számjegyből álló kód („111111” 
vagy „999999”), vagy egymást követő számok 
(„123456”), illetve a Számlatulajdonos születési 
dátumának megadása. A Bank felhívja a 
Számlatulajdonos figyelmét arra, hogy az ilyen PIN 
kódok használata fokozottan veszélyes. 
 
 
3.6 A Bank jogosult az át nem vett PIN kódot – a 
Bankkártya vagy PIN kód újranyomtatásának 
igénylésétől számított 90 naptári nap után – 
érvényteleníteni. 
 

 
3.5 The Account Holder is entitled to change the 
PIN code of the Bankcard as many times as desired 
by using the PIN PAD of the POS terminals avaible 
in the Bank’s appointed branches.  
 
The new PIN selected by the 
Account Holder must also be comprised of 6 digit 
numbers. When changing PIN codes, the use of so-
called “weak” PINs — such as combinations made 
up of six identical numbers (“111111”, or 
“999999”), numbers in a sequence (”123456”), or 
using the date of birth of the Account Holder — is 
inadvisable. The Bank warns the Customer that the 
use of such PIN codes are exposed to a heightened 
risk. 
 
3.6 The Bank shall be entitled to invalidate the 
uncollected PIN code after 90 calendar days from 
the date of application for a Bankcard or PIN code 
reprinting. 
 

3.7 A Számlatulajdonos jogosult a Bankkártyához 
tartozó új PIN kódot igényelni a Banktól, melyet 

3.7 The Account Holder shall be entitled to request 
a new PIN code for the Bankcard. The PIN code 
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zárt borítékban, az erre a célra kijelölt 
bankfiókban kap kézhez. A Bank jogosult ezen 
szolgáltatás igénybevételéért a Kondíciós Listában 
– a mindenkor hatályos jogszabályokban 
meghatározottak szerint – meghatározott 
mértékű díjat felszámítani és a Bankkártyához 
tartozó számlára terhelni.  
 

4. A Bankkártya 
 
4.1 A Számlatulajdonosnak a Bankkártyát – az 
azon szereplő adatok helyességének vizsgálata 
után – a Bankkártya kézhezvételekor, a 
Bankkártya hátoldalán található aláíró sávon alá 
kell írnia. Az aláírás elmulasztásából, vagy a 
Bankkártyán megjelölt aláírástól eltérő módon 
történő aláírásból származó károkért a Bank nem 
vállal felelősséget.  
 

shall be handed over in the branch designated for 
this purpose in a sealed envelope. The Bank shall 
be entitled to charge a fee for this service, as 
specified in accordance with the laws effective as 
from time to time in the List of Conditions. 
 
 
 

4. The Bankcard 
 
4.1 Upon receipt of the Bankcard, the Account 
Holder shall verify the data on the Bankcard and 
then sign it on the signature strip on the back of 
the Bankcard. The Bank shall not be liable for any 
loss arising from the failure to sign the Bankcard or 
any deviation of the signature shown on the 
Bankcard. 
 

4.2 A Bankkártya Számlatulajdonos részére 
történő átadása inaktív (nem aktív) státuszban 
történik, az ily módon használatában korlátozott. 
A Számlatulajdonosnak az átvételt követő 
legrövidebb időn belül aktiválnia kell 
Bankkártyáját a Bank által adott tájékoztatás 
szerint.  
 
4.3 A Bankkártya aktiválása minden esetben az 
alábbi módok valamelyikén történhet:  
 

a) személyes ügyintézés során a Bank erre a 
célra kijelölt bankfiókjában; 
b) a Bank Netbank Szolgáltatásán keresztül. 

4.2 The Bankcard is inactive (not active) when it is 
handed over to the Account Holder, therefore, it is 
limited in use. After receiving the Bankcard, the 
Account Holder shall activate it as soon as possible 
according to the information given by the Bank.  
 
 
4.3 Bankcard activation will always take place in 
one of the following ways:  
 

a) personally in the designated branch of the 
Bank; 
b) by using the Netbank Service of the Bank. 

 
4.4 A Bankkártya átvételét követően a 
Számlatulajdonos személy felel a Bankkártya 
biztonságos megőrzéséért, rendeltetés- és 
jogszerű használatáért. A Bank ezennel felhívja a 
Számlatulajdonos figyelmét a Bankkártya 
használattal járó fokozott felelősségére. 
 
4.5 Amennyiben a Számlatulajdonos az elkészített 
Bankkártyát nem veszi át, illetve nem aktiválja, a 
Bank az ebből származó károkért (különösen: a 
Bankkártya használati idejének rövidülése) 
felelősséget nem vállal. A Bank a nem aktivált 
vagy át nem vett Bankkártyát, és/vagy a 

 
4.4 After taking over the Bankcard, the Account 
Holder is responsible for the safe-keeping and the 
proper and lawful use of the Bankcard. The Bank 
hereby draws the Account Holder’s attention to 
his/her increased responsibility for the use of the 
Bankcard. 
 
4.5 The Bank shall not be liable for any loss (and 
especially for a shorter time of use of the 
Bankcard) resulting from a failure by the Account 
Holder to take over the Bankcard, or to activate it. 
The Bank shall automatically invalidate any 
Bankcard not took over and/or not activated, 
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Bankkártyához tartozó PIN kódot új kártya esetén 
a Bankkártya igénylésétől számított 90 naptári 
nap múlva automatikusan érvényteleníti, és 
egyúttal a Keretszerződés megszűnik. 

and/or the related PIN code within ninety (90) 
calendar days following the Bankcard application, 
whereupon the related Framework Agreement will 
be terminated. 

 
4.6 A Bankkártya át nem ruházható, tilos azt 
biztosítékul zálogba adni, vagy óvadékként 
letétbe helyezni. A Bankkártya átruházása, 
zálogba adása, letétbe helyezése, illetve a 
Bankkártya külső jegyeinek bármely módon 
történő módosítása súlyos szerződésszegésnek 
minősül és annak következményeit vonja maga 
után.  
 
4.7 A Bankkártya a Bank tulajdonát képezi, a 
Számlatulajdonos annak rendeltetésszerű 
használatára jogosult. 

 
4.6 Bankcards may not be transferred, pledged or 
placed as a security deposit. Any transfer, pledge 
and deposit of the Bankcard, and any modification 
to the surface details of the Bankcard constitutes a 
gross breach of agreement and shall be treated 
accordingly. 
 
 
4.7 The Bankcard is the property of the Bank and 
the Account Holder is entitled to properly use it. 

 
4.8 A Számlatulajdonostól elvárt általános 
magatartási szabályok, biztonsági intézkedések és 
felelősség: 

 
a) a Számlatulajdonos köteles a Bankkártya, 
és annak használatához szükséges személyes 
hitelesítési adatai (a PIN kód, valamint az 
Ellenőrző kód (CVN2), egyéb ellenőrző 
adatok) biztonságban tartása érdekében az 
adott helyzetben általában elvárható 
magatartást tanúsítani, különösen, de nem 
kizárólagosan köteles a kódok és a Bankkártya 
biztonságos, egymástól elkülönített 
tárolására. 

 
b) a Bankkártyával történő vásárlást követően 
a Bankkártyát azonnal vissza kell kérnie az 
elfogadótól. 
 
c) ATM-en kezdeményezett tranzakció esetén 
ügyelni kell arra, hogy se a Bankkártya, se a 
készpénz ne maradjon az ATM 
berendezésben, mert azokat a bankautomata 
rövid várakozási időt követően bevonja.  
 
d) a Bankkártyát óvni kell az erős hőhatástól, 
napsütéstől, illetve az erősen mágneses 
környezet hatásaitól. E hatások el nem 
kerülése esetén bekövetkező rongálódáskor a 

 
4.8 General rules of conduct, safety measures and 
responsibility required from the Account Holder: 

 
a) the Account Holder shall be obliged to 
conduct a reasonably expected behaviour in 
the given situation in order to keep the 
Bankcard, and personal authentication data 
needed for using the Bankcard (the PIN 
code and the Security Code (CVN2), and 
other security data) in safety, in particular 
but not exclusively shall be required to store 
the Bankcard and the codes in safety and 
separately from each other.  
 
b) after a Bankcard payment, the merchant 
must be requested to return the Bankcard 
immediately. 
 
c) in case an ATM transaction is initiated, 
make sure that neither the Bankcard nor 
the withdrawn cash remain in the ATM, 
because the machine shall withdraw them 
after a brief waiting period. 
 
d) Bankcards must be protected from strong 
heat, direct sunlight or strong magnetic 
fields. The Account Holder shall bear the 
cost of card replacement if any such event 
occures. 
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Bankkártya pótlásának költsége a 
Számlatulajdonost terheli. 

5. A Bankkártya használata  
 
5.1 A Bank által nyújtott Bankkártya felhasználási 
lehetőségeit, igénylési feltételeit és területi 
felhasználhatóságát a Bank vonatkozó Kondíciós 
Listája tartalmazza. A Kondíciós Listában 
szabályozott rendelkezések Számlatulajdonos 
általi megsértése esetére a Bank a felelősségét 
kizárja, azzal kapcsolatban minden 
jogkövetkezmény a Számlatulajdonost terheli. 
 

5. Use of the Bankcard 
 
5.1 The conditions of applying for, and the use of 
the Bankcard offered by the Bank, as well as the 
geographical areas where these Bankcards can be 
used are set out in the Bank’s relevant List of 
Conditions. In the event of violation of the 
provisions of the List of Conditions by the Account 
Holder, the Bank shall exclude its liability, and the 
Account Holder shall bear any legal consequences 
thereof. 
 

5.2 A Számlatulajdonos a Bankkártyát nem 
használhatja jogellenes célra, ideértve olyan áruk 
és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, 
amelyek vételét jogszabály tiltja. 

5.2 The Bankcard must not be used by the Account 
Holder for any illegal purpose including, for the 
conmpensation of the price of goods and services 
for which the purchase is prohibited by law. 

 
5.3 A Bank a jelen Ü zletszabályzatban és a 
Keretszerződésben foglaltak szerint: 
 
 

a) a Bankszámla terhére a Bankkártyával 
történő forgalmazásokat (többek között a 
nemzetközi kártyaszervezetek és tagbankok 
felől érkezett, a Bankkártyával történt 
forgalmazásokra vonatkozó 
megkereséseket), illetve az azokkal 
kapcsolatos elszámolásokat, azoknak a 
Bankhoz történő beérkezését követően 
teljesíti; 
 
b) a Bankkártyával kapcsolatos forgalomról 
a Bank havonta számlakivonaton értesíti a 
Számlatulajdonost. 

 

 
5.3 In accordance with the provisions of these 
Business Rules and the Framework Agreement, the 
Bank shall: 

 
a) execute transactions with the Bankcard 
against the Bank account (including among 
others requests from international card 
companies and member banks related to 
transactions executed with the Bankcard) 
including the related settlements following 
their receipt by the Bank; 
 
 

 
b) notify the Account Holder of the 
transactions carried out by the Bankcard in 
a bank account statement on a monthly 
basis. 
 

5.4 A Bank a megbízást a Számlatulajdonos által 
előzetesen jóváhagyottnak tekinti, amennyiben 
azt elektronikusan a megfelelő hitelesítést 
követően kezdeményezték, illetve utólagosan 
jóváhagyottnak minősül, amennyiben a 
megbízásra vonatkozó bizonylat megfelelően 
aláírásra került.  
 

5.4 The Bank shall consider an order as 
preliminarily approved by the Account Holder if 
such order has been initiated electronically after 
adequate authentication, and shall be qualified as 
subsequently approved if the order-related slip has 
been duly signed.  
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5.5 A Bank az egyes kártyaműveletek 
(engedélykérések, hibás tranzakciók, 
tranzakciótörlések, jóváírások stb.) teljesítéséért 
az azokról szóló, elektronikus úton benyújtott 
adatoknak az Elfogadóhellyel szerződésben álló 
illetve a készpénzkiadó automatát üzemeltető 
hitelintézettől (vállalkozástól) a Bankhoz való 
megérkezését követően vállal felelősséget, és a 
Számlatulajdonos ezt követően a fizetési 
megbízást nem vonhatja vissza. 

5.5 The Bank shall be liable for executing the 
various card operations (authorization requests, 
erroneous transactions, transaction cancellations, 
credits etc.) upon receipt by the Bank of the 
related data in electronic format from the credit 
institution (company) that operates the Point of 
Sale or the automated teller machine, and the 
Account Holder may not revoke the payment order 
thereafter. 

 
5.6 A Bank nem tartozik felelősséggel a 
Számlatulajdonost ért azon károkért, amelyek az 
alábbi okok miatt következtek be: 
 

a) a Bankkártya rendeltetésszerű 
használata a Banknak fel nem róható 
okból meghiúsul; 
 
b) a Kártyatársaság a Keretszerződést 
érintő rendelkezést hoz, vagy intézkedést 
tesz; 
 
c) a Bankkártya megrongálódásából 
fakadó kár; 

 
d) a Bankkártya a Kártyatársaság 
szabályzatai szerint, a Számlatulajdonos 
kockázatára és felelősségére használható. 
A Kártyatársaság szabályzatainak 
korlátozó előírásai következtében a 
Számlatulajdonosra háruló 
többletköltségekért és esetleges károkért 
a Bank felelősséget nem vállal;  
 
e) a Bank a Bankkártya Elfogadóhelyre 
vonatkozó előírásokból, korlátozásokból, 
illetve a nem Bank által üzemeltetett 
Bankjegykiadó automaták, egyéb 
berendezések üzemzavarából, a 
kommunikációs eszköz, adatfeldolgozó 
rendszer adatátviteli hibájából származó 
esetleges költségekért és károkért 
felelősséget nem vállal; 

 
f) a Bank nem felel a Bankkártya 
használati-limit túllépésért abban az 
esetben, ha – a Kártyatársaság eljárási 

 
5.6 The Bank shall not be liable for any damage or 
loss incurred by the Account Holder due to any of 
the following reasons: 

 
a) the Bankcard cannot be properly used for 
reasons not attributable to the Bank; 
 
 
b) the Card Company makes a decision or 
takes action impacting the Framework 
Agreement; 
 
c) any loss due to the physical damage of 
the Bankcard; 
 
d) in line with the regulations of the Card 
Company, Bankcards shall be used at the 
responsibility and risk of the Account 
Holder. The Bank assumes no liability for 
extra costs or potential losses incurred by 
the Account Holder as a result of constraints 
imposed by the regulations of the Card 
Company; 

 
e) the Bank shall not be liable for any cost or 
loss due to the requirements or constraints 
governing the Points of Sale, the breakdown 
of ATMs or other equipments operated by 
an entity other than the Bank, or due to the 
transmission errors of communication 
equipment or data processing systems; 
 
 
f) the Bank shall not be liable for Bankcard 
limit exceeding if, in line with the 
procedures of the Card Company, a 
transaction is verified and authorized prior 
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szabályai alapján – a tranzakciót annak 
teljesítése előtt nem a Bank, hanem az 
Elfogadóhely, vagy a Kártyatársaság maga 
ellenőrzi, hagyja jóvá és kizárólag ennek 
következtében válik egy vagy több 
Tranzakció limitet meghaladóvá; 
 
g) a Bank nem felel a Számlatulajdonos 
által elszenvedett, vagy nála felmerült 
azon kárért, amely abból ered, hogy a 
Kártyatársaság szabályai szerint erre 
feljogosított személy vagy szervezet a 
Bankkártya elfogadása során hibázik vagy 
mulaszt, vagy egy adott Tranzakciót nem 
engedélyez, vagy a Bankkártya, vagy a PIN 
kód elfogadását megtagadja; 
 
h) az Elfogadóhely által a tranzakció után 
érvényesített, Számlatulajdonost terhelő 
plusz díjakért, költségekért; 

 
i) a Bank nem vállal felelősséget a 
Bankkártya ATM általi bevonásából 
(például a Bankkártyát az ATM kiadta és 
azt a Számlatulajdonos nem vette el 
időben, így időtúllépés miatt az ATM 
bevonta a Bankártyát) származó kárért, 
amennyiben az nem a Banknak felróható 
hiba következményeként történt.  

 
 

to the execution by the Point of Sale or the 
Card Company and not by the Bank 
whereupon one or more Transactions shall 
exceed the limit; 
 
 
g) the Bank shall not be liable for losses 
incurred by the Account Holder due to 
mistakes or omissions of a person or entity 
duly authorized in accordance with the 
rules of the Card Company, or if such person 
or entity does not authorize a given 
Transaction or refuses to accept the 
Bankcard or the PIN code;  

 
h) the Bank shall not be liable for additional 
fees and charges charged to the Account 
Holder by the Point of Sale on the 
transaction; 

 
i) the Bank shall not be liable for losses 
arising from the withdrawal of the Bankcard 
by an ATM (for example if the Account 
Holder failed to retrieve the Bankcard from 
the card slot of the ATM within the allowed 
timeframe, and the ATM withdrew the 
Bankcard as a result), provided that these 
losses were caused by errors not 
attributable to the Bank. 
 

5.7 Áruk, szolgáltatások ellenértékének 
kiegyenlítése a kereskedelmi Elfogadóhelynél 
történik. A Bankkártya elfogadás feltétele POS 
terminálok esetében a PIN kód megadása is.  
 

5.7 The price of goods and services is paid at the 
Point of Sale. The POS terminals are also 
requesting the PIN code as a conditions of the 
acceptance of the Bankcard.  
 

5.8 A kereskedelmi Elfogadóhely a Bankkártya 
fizikai jelenlétével történő fizetéskor a Bankkártya 
adatairól, a vásárlás időpontjáról és összegéről a 
kereskedelmi Elfogadóhely megnevezését is 
tartalmazó kártyabizonylatot állít ki manuálisan, 
vagy a POS terminál segítségével. A 
kártyabizonylat egy példánya a fentiek szerint 
megilleti a Számlatulajdonost, amelynek 
helytállóságát köteles ellenőrizni és a bizonylatot 
megőrizni, miután azt a Bank egy esetleges panasz 
eljárás keretében bekérheti a 

5.8 Upon payment with the Bankcard being 
physically present, the Point of Sale issues, either 
manually or by means of the POS terminal, a 
Bankcard receipt recording the card data, the time 
and amount of payment as well as the name of the 
Point of Sale. The Account Holder is entitled to one 
copy of the card receipt as mentioned above, who 
shall verify the data therein and keep the receipt, 
as the Bank may request the Account Holder to 
hand over the receipt in the event of a potential 
complaint. Receipts need to be kept at least for 
three months. 
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Számlatulajdonostól. A bizonylatot legalább 
három hónapig szükséges megőrizni. 
 

 

5.9 A Számlatulajdonos köteles a 
kártyabizonylatot annak kiállításakor ellenőrizni 
és helytállósága esetén - amennyiben szükséges, - 
a Bankkártyán lévő aláírásával egyező módon 
aláírni. A Számlatulajdonos aláírásával elismeri, 
hogy a Bankkártya használata a kártyabizonylaton 
feltüntetettek szerint megtörtént.  
 
5.10 Amennyiben az Elfogadóhely a PIN kód 
megadását kéri az aláírás mellett vagy helyett, 
akkor azt úgy kell tekinteni, mintha a 
kártyabizonylat aláírásra került volna. A Bank az 
engedélykérések, hibás tranzakciók, 
tranzakciótörlések, jóváírások, stb. teljesítését 
azok bizonylatainak az Elfogadóhellyel 
szerződésben álló, a pénztárat működtető, illetve 
a készpénzkiadó automatát üzemeltető 
hitelintézettől a Bankhoz történő megérkezését 
követően vállalja. 
 

5.9 The Accound Holder shall verify the card 
receipt at the time of its issuance and if the data 
are correct, - and if it is required -, shall sign the 
receipt as shown on the Bankcard. By signing the 
receipt the Account Holder acknowledges that the 
Bankcard has been used as indicated on the card 
receipt.  
 
5.10 If the Point of Sale requires to enter the PIN 
code in addition to, or instead of the signature, it 
should be considered as equivalent to signing the 
card receipt. The Bank undertakes the execution of 
authorization requests, erroneous transactions, 
transaction cancellations, credits, etc. only after 
receiving the receipts of such transactions from 
the credit institution being in contractual relation 
with the Point of Sale or operating the ATM or cash 
desk. 

5.11 A Bankkártya használatára jogosult személy 
azonosítása céljából a kereskedelmi Elfogadóhely 
kérheti a Bankkártya használatára jogosult 
személytől a személyazonosság igazolására 
szolgáló okmányát, további kétség esetén 
jogosult a Bankkártya visszatartására. 
 

5.11 In order to verify the identity of the person 
authorized to use the Bankcard, the Point of Sale 
may request the person authorized to use the 
Bankcard to present proof of identity and, in the 
event of further doubt, shall have the right to 
withhold the Bankcard. 

5.12 A Bank nem vállal felelősséget a 
kereskedelmi Elfogadóhelynek a Bankkártya 
elfogadásakor tanúsított magatartásáért, továbbá 
a Bankkártyával történt vásárlásokért, így nem 
részese a Számlatulajdonos és a kereskedelmi 
Elfogadóhely között esetleg a szolgáltatással 
kapcsolatban felmerülő jogvitának. 

5.12 The Bank shall be liable neither for the 
behaviour of the Point of Sale accepting the 
Bankcard nor for the purchases realised with the 
use of the Bankcard, and therefore it shall not be 
party to any potential dispute between the 
Account Holder and the Point of Sale concerning 
the service provided. 
 

5.13 A Bank nem vállal felelősséget a 
tranzakcióknak az Elfogadóhely általi 
visszautasításából eredő, a Számlatulajdonost ért 
károkért.  

5.13 The Bank shall not be liable for losses incurred 
by the Account Holder due to the rejection of the 
transactions by the Point of Sale. 

 
5.14 A Bankkártyával áruk és szolgáltatások 
ellenértékének kiegyenlítése céljából tranzakció 
hajtható végre a rajta feltüntetett Logoval ellátott 
Elfogadóhelyeken, az adott napon még 
felhasználható egyenleg és/vagy a Bankkártyához 

 
5.14 Bankcards may be used for executing 
transactions for the purpose of setting the value of 
the goods and services at the Points of Sale 
displaying the logo shown on the Bankcard up to 
the amount of the balance still available on the 
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tartozó Napi Vásárlási Tranzakciós Limit erejéig, a 
Bankkártya használati limitnek megfelelő számú 
alkalommal.  
 
5.15 Bizonyos szolgáltatások (pl. szállodában és 
autókölcsönzőnél igénybe vett szolgáltatások) 
esetén – az ügylet természetéből adódóan – az 
Elfogadóhely által a Bankhoz elektronikus úton 
benyújtott terhelési bizonylat összege eltérhet a 
Számlatulajdonos által a kártyabizonylaton aláírt 
összegtől, azonban a Bank minden esetben a 
hozzá benyújtott terhelési bizonylat összegével 
terheli meg a Számlatulajdonos bankszámláját. A 
POS terminálon megjelenő utasítás 
következtében a kereskedő bevonhatja a 
Bankkártyát, a Bankkártya ebben az esetben nem 
adható vissza a Számlatulajdonosnak. A Bank a 
Bankkártyával vásárolt árukért vagy 
szolgáltatásokért nem vállal felelősséget. A Bank 
nem részese a Számlatulajdonos és az 
Elfogadóhely (kereskedő) között a vásárlással 
kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitának. 

given day and/or the Daily Spending Limit on the 
Bankcard, and also as many time as specified by 
the Bankcard usage limit.  
 
5.15 Due to their nature, certain services (e.g. 
services at hotels or at car rental companies) may 
result in differences between the amount on the 
debit advice electronically submitted to the Bank 
and the amount signed by the Account Holder on 
the card receipt, but the Bank shall charge the 
Account Holder’s account always with the amount 
shown in the debit advice submitted to the Bank. If 
instructed to do so by the POS terminal, the 
merchant may withhold the Bankcard, which must 
not be returned to the Account Holder in such 
case. The Bank shall not be liable for the goods or 
services purchased by the use of the Bankcard. The 
Bank shall not be party to any legal dispute arising 
between the Account Holder and the Point of Sale 
(merchant) concerning the sale. 
 
 

 
5.16 A Virtuális tranzakciók az Elfogadó Bank által 
meghatározott szabályok szerint kerülnek 
végrehajtásra. Ezen tranzakciótípusok esetében 
az elsődleges azonosító aBankkártya száma, 
annak lejárati ideje, illetve – az esetek döntő 
többségében – a Bankkártya hátoldalán található 
CVN2 kód. Az Elfogadóhely és annak bankja nem 
kérheti be a Bankkártyához tartozó PIN kódot, 
annak megadása esetén a Bank nem tartozik 
felelősséggel a Számlatulajdonost ebből fakadóan 
ért kárért.  

 
5.16 Virtual (CNP) Transactions will be completed 
pursuant to the rules laid down by the Acquiring 
Bank. In case of such transactions, the primary 
identifiers are the number and expiry date of the 
Bankcard, and – in most cases – the CVN2 code on 
the back of the Bankcard. The Point of Sale and its 
bank is not entitled to request the PIN code linked 
to the Bankcard; if the PIN is nevertheless 
provided, the Bank shall not be liable for any 
damage or loss incurred by the Account Holder as 
a result thereof.  
 

5.17 Amennyiben a vásárlás nem POS terminál 
segítségével történik, a tranzakció az 
Elfogadóhely és a vele szerződéses kapcsolatban 
álló bank által meghatározott szabályok szerint 
hajtható végre. Az Elfogadóhely engedélykérés 
céljából, saját Elfogadó Bankján keresztül 
felveheti a kapcsolatot a Bankkal. A Bank 
fedezettől függően engedélyezi a tranzakció 
végrehajtását. Az Elfogadóhely és annak bankja 
nem kérheti be a Bankkártyához tartozó PIN 
kódot, annak megadása esetén a Bank nem 
tartozik felelősséggel a Számlatulajdonost ebből 
fakadóan ért kárért. 

5.17 If a POS terminal is not used during the 
purchase, the transaction shall be executed in 
accordance with the specific rules stipulated by the 
Point of Sale and the bank being in a contractual 
relation with the Point of Sale. Through its own 
Acquiring Bank, the Point of Sale may contact the 
Bank for the purpose of requesting authorization. 
The Bank shall authorize the transaction 
depending on the funds available. The Point of Sale 
and its bank are not entitled to ask for the PIN code 
linked to the Bankcard; if it is nevertheless 
provided, the Bank shall not be liable for any 
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 damage or loss incurred by the Account Holder as 
a result thereof. 

 

6. Készpénzfelvétel és egyenleg-lekérdezés 
ATM-ből 
 
6.1 A Bankkártyával készpénz vehető fel - a PIN 
kód egyidejű használata mellett - a Bankkártyán 
található Logoval ellátott Bankjegykiadó 
automatákból a felhasználható egyenleg, illetve a 
készpénzfelvételi (ATM és POS) napi limit 
mértékéig és a készpénzfelvételi (ATM és POS) 
napi tranzakciószám limitnek megfelelő 
alkalommal. A Bankjegykiadó automatából 
alkalmanként felvehető készpénz összegét és a 
készpénzfelvétel gyakoriságát az automata 
üzembentartója korlátozhatja. A 
Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy 
amennyiben Bankkártyáját a Bank vagy más 
pénzügyi szolgáltató által üzemeltetett ATM-nél 
használja pénzfelvételre, a Bank vagy más 
pénzügyi szolgáltató által megállapított napi limit 
összege eltérhet a Számlatulajdonos napi 
készpénzfelvételi limitének összegétől. 
6.2 A Bankkártya segítségével a Számlatulajdonos 
egyes ATM-eken lekérdezheti a felhasználható 
forint számlaegyenleg aktuális mértékét. 
 
6.3 Az ATM napló formájában rögzít minden 
műveletet. A napló - ellenkező bizonyításig - 
igazolja a készpénzfelvétel megtörténtét. A 
készpénzfelvételről, vagy más tranzakcióról a 
Számlatulajdonos az ATM berendezést 
üzemeltető bank előírásai szerint bizonylatot 
kaphat. A bizonylat helytállóságát a 
Számlatulajdonos köteles ellenőrizni és a 
bizonylatot legalább három hónapig megőrizni. 

 

6. Cash withdrawal and balance enquiry at ATM 
 
 
6.1 The Bankcards can be used for withdrawing 
cash from ATMs bearing the Logo shown on the 
Bankcard  - by entering the PIN code -  up to the 
amount of the available balance, the daily cash 
withdrawal (ATM and POS) limit and the daily cash 
withdrawal (ATM and POS) transaction limit. The 
amount of cash available for withdrawal per 
transaction and the frequency of withdrawals may 
be limited by the ATM operator. The Account 
Holder accepts that in case he/she uses his /her 
Bankcard to withdraw cash from an ATM operated 
by the Bank or another financial institution, the 
daily limit set by the Bank or another financial 
institution may differ from the Account Holder’s 
daily cash withdrawal limit.  
 
 
 
6.2 By using his/her Bankcard the Account holder 
can query the available forint balance on some 
ATMs. 
 
6.3 The ATM logs every operation. Until the 
contrary is proven, the log shall serve as evidence 
of the cash withdrawal. Account Holder may 
receive a receipt to confirm the cash withdrawal or 
any other transaction, in line with the regulations 
of the bank operating the ATM. Account Holder is 
obliged to verify the validity of the receipt and 
keep it for at least three months. 
 
 

7. Virtuális tranzakciók (Card-not-present (CNP) 
tranzakciók) 

7. Virtual transaction (Card-not-present (CNP) 
transactions) 
 

7.1 A Virtuális tranzakció a kereskedelmi 
Elfogadóhely honlapjának fizetési moduljában 
megjelenő formanyomtatvány Bankkártya- és 
tranzakció adatokkal való kitöltésével történik.  
 

7.1 Virtual transaction is completed by filling in the 
form appearing in the payment module of the 
Point of Sale’s website, by entering Bankcard and 
transaction data.  
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7.2 Az adatok megadását követően a 
kereskedelmi Elfogadóhely a megrendelést 
elfogadja, vagy visszautasítja.  
 

7.2 After entering the data, the Point of Sale 
accepts or rejects the order.  

7.3 A Bank nem vállal felelősséget a Bankkártyával 
Virtuális tranzakció során történő 
megrendelésekért, illetve vásárlásokért. A Bank a 
beérkezett tranzakciókat – jogosságuk vizsgálata 
nélkül – elszámolja.  

7.3 The Bank shall not be liable for orders and 
purchases realised by the use of the Bankcard 
during a Virtual Transaction. The Bank shall settle 
the incoming transactions without verifying their 
authenticity.  

 
 
8. A Bankkártya használat engedélyezése, a 
használat fedezete 
 
8.1 A tranzakciókra vonatkozó Bankkártya 
használati limitelőírásokat a Bank a vonatkozó 
Kondíciós Listában teszi közzé.  
 
8.2 A Számlatulajdonos a Bankszámla mindenkori 
szabad egyenlegéből a vonatkozó Kondíciós 
Listában megadott napi vásárlási, valamint 
készpénzfelvételi limit erejéig használhatja a 
Bankkártyát.  
 
 
8.3 A Bankkártya használat engedélyezésének 
alapjául szolgáló közvetlen fedezet a 
Számlatulajdonos forintban vezetett 
bankszámlájának elérhető látra szóló egyenlege. 
 
8.4 A Bankkártya Kínai Népköztársaságban 
történő használata esetén a Bank automatikusan 
a Számlatulajdonos renminbi-ben vezetett 
bankszámlája szabad egyenlegének terhére 
számolja el a tranzakciókat.  
 
Amennyiben a Számlatulajdonos renminbi-ben 
vezetett bankszámlájának szabad egyenlege a 
tranzakció vonatkozásában nem nyújt elegendő 
fedezetet, a Bank a tranzakciót a 
Számlatulajdonos forintban vezetett 
bankszámlája szabad egyenlegének terhére 
számolja el. 
 
Amennyiben a tranzakció vonatkozásában sem a 
renminbi-ben, sem pedig a forintban vezett 
bankszámla nem nyújt elegendő fedezetet, a Bank 
a tranzakciót elutasítja.  

 
 
8. Authorisation for the use of the Bankcard, 
financial coverage  
 
8.1 The rules relating to the Bankcard Limits are set 
out in the Bank’s relevant List of Conditions.  
 
 
8.2 The Account Holder is allowed to carry out 
transactions from the available Bank Account 
balance up to the daily spending limit and 
transaction limit,– as well as the daily cash 
withdrawal limit as specified in the related List of 
Conditions.  
 
8.3 Direct financial coverage for Bankcard 
transactions is the total available sight balance of 
the Account Holder’s forint bank account. 
 
 
8.4 When using the Bankcard in the People's 
Republic of China, the Bank automatically settles 
the transactions against the free balance of the 
Account Holder's bank account kept in the 
renminbi. 
 
If the free balance of the Account Holder’s bank 
account kept in renminbi does not provide 
sufficient coverage for the transaction, the Bank 
shall settle the transaction against the free balance 
of the Account Holder’s bank account kept in 
forint. 
 
If neither the renminbi bank account, nor the forint 
bank account provide sufficient coverage, the Bank 
rejects the transaction. 
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8.5 Bankkártya tranzakciók díjait jutalékait, 
valamint a Bankkártyához kapcsolódó tranzakciók 
során alkalmazott árfolyamokat a Bank vonatkozó 
Kondíciós Listája tartalmazza. 
 
8.6 A Bankkártyával végzett tranzakciók 
forgalmára vonatkozó adatokat a Bank által 
kiadott számlakivonat tartalmazza, amelyen az 
egyes bankműveletek azonosítására szolgáló 
valamennyi adatot feltünteti. 
 
8.7 Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a Bankkártya igényléskor nem 
határozott meg készpénzfelvételi, illetve vásárlási 
limitet, akkor a Bankkártya használatának céljára 
biztosított fedezetből a mindenkori Kondíciós 
Listában meghatározott összeg áll rendelkezésre 
készpénzfelvételi, illetve vásárlási limitként. Az 
egyes Bankkártyához tartozó, standard limittől 
eltérő egyedi Bankkártya használati limiteket a 
Számlatulajdonos kérésére a Bank a bankfiókban 
módosítja, vagy azt a Számlatulajdonos maga 
módosíthatja a Bank Netbank Szolgáltatásán 
keresztül, a Bank által rendelkezésre bocsátott E-
token birtokában, a vonatkozó Kondíciós Listában 
foglalt limitkorlátok figyelembevételével.  

 
 

 
 
8.6 Bankcard transaction fees and commissions 
and exchange rates applied in the course of 
Bankcard transactions, are contained by the Bank’s 
relevant List of Conditions. 
 
8.6 The account statement issued by the Bank 
includes all the turnover details of transactions 
carried out by the use of the Bankcard together 
with all the data necessary for the identification of 
the individual banking operations. 
 
8.7 The Account Holder acknowledges that in case 
cash withdrawal, or transaction limits are not 
specified by himself/herself when applying for a 
Bankcard, the default cash withdrawal, spending 
and transaction limits set out in the always current 
List of Conditions shall apply. Specific card usage 
limits on any Bankcard other than the standard 
Bankcard limits may be modified by the Bank on 
the Account Holder’s request in the Bank’s 
premise, or the Account Holder may modify those 
through the Bank’s Netbank System, in the 
possession of E-token provided by the Bank, in 
compliance with the restrictions related to the 
limits stated in the relevant List of Conditions.  
 
 
 

8.8 Amennyiben egy nap alatt egymás után 
háromszor tévesen kerül a PIN kód megadásra, a 
Bank az aznapi PIN alapú Bankkártya használatot 
a Bankkártyához tartozó PIN kód blokkolása 
mellett elutasítja, illetve a Bankkártyát 
bevonhatja. Az ATM által bevont Bankkártyák 
tiltása és pótlása díjmentes. Külső szolgáltató által 
kezelt ATM esetén a Bankkártya minden esetben 
tiltásra, valamint megsemmisítésre kerül, nem 
adható vissza. A Bank a más elfogadó pénzügyi 
szolgáltató által alkalmazott korlátozásért 
felelősséget nem vállal. 

8.8 If wrong PIN codes are entered three times on 
the same day, the Bank shall reject the PIN-based 
Bankcard transactions for that day together with 
blocking the card-related PIN code, and is entitled 
to withdraw the Bankcard. In the case of an ATM 
managed by an external service provider, the 
Bankcard is always blocked and destroyed and 
cannot be returned The Bank shall not be liable for 
any limitations applied by other acquiring financial 
service provider. 
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9. Díjak, költségek, jutalékok 
 
9.1 A Bank a Bankkártya kibocsátás és használat 
díjait, költségeit, jutalékait, illetve a Bankkártya 
egyéb kondícióit az aktuális Kondíciós Listában 
teszi közzé. A Kondíciós Listában nem szereplő 
rendkívüli szolgáltatás esetén a Bank a 
ténylegesen felmerült költségeit terheli a 
Számlatulajdonosra. 
 
 

9. Fees, expenses, commissions 
 
9.1 Fees, expenses and commissions related to the 
issuance and the use of the Bankcard as well as 
other conditions related to the Bankcard are set 
out in the Bank’s prevailing List of Conditions. If the 
Bank provides services which are not covered by 
the List of Conditions, the Bank will charge the 
Account Holder with its actually incurred expenses.  
 

9.2A Bankkártya éves díját a Bank időarányosan 
számítja fel és havonta terheli meg vele a 
Számlatulajdonos Bankszámláját.  
 

9.2 Annual Bankcard fees are payable for pro rata 
temporis and shall be debited to the Account 
Holder’s Bank Account on a monthly basis. 

9.3 A Számlatulajdonos Bankkártya kibocsátás 
iránti igénylésének Bank részére történő 
benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a 
szerződéses jogviszony hatályba lépését 
követően, a Bankkártyával történő kifizetések és 
készpénzfelvételek összegével, valamint a 
díjakkal, költségekkel, kamatokkal és jutalékokkal 
a Bank a Bankszámláját megterhelhesse, a 
Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül. 

9.3 By filling an application for the issuance of a 
Bankcard, the Account Holder agrees that the Bank 
may debit, without any further authorization from 
the Account Holder, his/her Bank Account with the 
amount of card payments and cash withdrawals as 
well as Bankcard fees, expenses, commissions and 
interests after the contractual relationship enters 
into force. 
 

 

10. Bankkártya használat alkalmával keletkezett 
tranzakciók elszámolása  
 
10.1 A Bank jogosult a Számlatulajdonos részére 
kibocsátott Bankkártya használata alkalmával 
keletkezett tranzakciókat azok jogosságának 
vizsgálata nélkül a Bankszámlára terhelni. A 
Bankkártyával végzett készpénzfelvételi 
tranzakció könyvelése a nemzetközi 
kártyatársaságok és az elszámolásban 
esetlegesen résztvevő egyéb hitelintézetek által 
alkalmazott határidőktől függ. A Bank ezen általa 
nem befolyásolható körülmények miatt nem 
vállal felelősséget arra, hogy az adott tranzakciót 
abban a hónapban terheli, melyben ténylegesen 
megtörtént. 
 

 

10. Settlement of Bankcard transactions 

 
 

10.1 The Bank is entitled to debit all the 
transactions carried out by the use of the Bankcard 
issued to the Account Holder to the Bank Account 
without checking their legality The booking of cash 
withdrawal transactions by using the Bankcard 
shall depend on the deadlines applied by 
international card companies and other credit 
institutions possibly participating in the 
settlement. Due to such circumstances beyond its 
control, the Bank shall not take responsibility for 
debiting a transaction in the same month when it 
was actually made. 
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11. Fedezetlenség  
 
11.1 A Bankkártyának a Bankszámla mindenkori 
felhasználható összegét meghaladó használata - 
adott esetben rosszhiszemű túlköltés illetve 
ennek kezdeményezése is - súlyos 
szerződésszegésnek minősül.  
 
11.2 A Bank ilyen esetben a Bankkártya 
használatát is jogosult korlátozni az esedékes 
követelésének megfelelő összeg számlára történő 
beérkezéséig.  
 
11.3 A Számlatulajdonos a túlköltött összeget 
köteles visszafizetni abban az esetben is, ha a 
Számlatulajdonos túlköltése az esetlegesen 
fellépő kommunikációs vagy egyéb 
rendszerhibából, illetve téves egyenlegközlésből 
fakad. 
 

11. Uncovered position 
 
11.1 The use of the Bankcard in excess of the 
available amount at any given time done in mala 
fide or only attempted, will be considered a serious 
breach of agreement.  
 
 
11.2 In such case, the Bank is entitled to restrict the 
use of the Bankcard until the funds amounting to 
the Bank’s current claim are arriving to the 
Account.  
 
11.3 The Account Holder must repay the amount 
of the overspending even if it is a result of some 
telecommunication or other system error or an 
erroneous statement. 

11.4 Amennyiben a Számlatulajdonos a 
Bankkártya műveletek elszámolásáról kapott 
számlakivonatban feltüntetett fizetési határidőig 
az elszámolási, valamint Bankkártyára vonatkozó 
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank 
jogosult a Számlatulajdonos külön felhatalmazása 
nélkül, de egyidejű értesítése mellett, a 
Számlatulajdonos Bankszámlájának/számláinak 
terhére követelését közvetlenül kielégíteni, illetve 
ennek sikertelensége esetén követelését bírósági 
úton érvényesíteni. 

11.4 Should the Account Holder fails to fulfill 
his/her settlement and payment obligations 
related to the Bankcard operations latest by the 
deadline specified in the account statement issued 
concerning the settlement of Bankcard 
Transactions, the Bank shall be entitled to settle its 
claims by debiting directly any Account of the 
Account Holder kept with the Bank without the 
prior authorization of the Account Holder by 
simultaneously notifying the Account Holder 
thereof, or – if there are no funds on any of the 
Account Holder’s Account – to seek legal remedy. 
 

11.5 Amennyiben a Számlatulajdonosnak a 
Bankkal szemben bármely Bankkártya ügyletre 
vonatkozó szerződéses jogviszonyából, 30 napot 
meghaladó tartozása keletkezik, és a 
Számlatulajdonos Bank által vezetett 
Bankszámláin nincs a tartozás kiegyenlítésére 
fordítható fedezet, úgy a Bank jogosult a 
Bankkártya használatát korlátozni az esedékes 
követelésének megfelelő összeg Bankszámlára 
történő beérkezéséig. 

11.5 If the Account Holder has overdue debts 
towards the Bank since more than 30 days under 
any Bankcard Transaction and no sufficient cover is 
available on the Account Holder’s Account kept 
with the Bank for settling his/her debt, the Bank 
shall be entitled to restrict the use of the Bankcard 
until the funds amounting to the Bank’s current 
claim are arriving to the Account. 

 

12. Számlakivonat, Panaszok  
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12.1 A Bank a Bankkártyával végzett 
Tranzakciókkal kapcsolatos számlaterhelésekről 
és jóváírásokról, keletkezésük időpontjáról, 
valamint a Bankszámla egyenlegéről a 
Számlatulajdonos és a Bank közötti megállapodás 
szerinti gyakorisággal – a Számlatulajdonos által 
megadott értesítési címre (amely nem lehet a 
Bank/bankfiók címe) – számlánként egy darab 
számlakivonatot küld. 
 
 
A számlakivonat szabályait egyebekben a Bank 
Bankszámla Ü zletszabályzata és az irányadó 
jogszabályok rendelkezései szabályozzák. 
 
 
12.2 A Bank a számlakivonatot a 
Számlatulajdonos részére, az általa megjelölt 
levelezési címre, postai küldeményként küldi, 
kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg.  
 
12.3 Amennyiben a Számlatulajdonos valamely 
tranzakció jogosságát vitatja, bejelentése alapján 
a Bank – a panaszeljárás pozitív eredményére 
vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül – 
megindítja a Kártyatársaságnál a panasz eljárást.  
 
 
12.4 A Számlatulajdonosnak a panaszban meg kell 
jelölnie a kifogásolt összeget és a Tranzakció vélt 
helyes értékét, le kell írnia a kifogás okát, valamint 
mellékelnie kell a rendelkezésére álló valamennyi 
bizonylatot és egyéb, a panasz jogosságát 
alátámasztó dokumentumot. A jóvá nem hagyott 
vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési 
művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a 
Bank köteles bizonyítani - adott esetben a 
hitelesítés által -, hogy a kifogásolt fizetési 
műveletet a fizető fél jóváhagyta, a fizetési 
művelet megfelelően került rögzítésre és a 
teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem 
akadályozta.  
 
12.5 A jóvá nem hagyott fizetési művelet 
helyesbítése iránti kérelem esetén a Bankkártya 
használata önmagában nem bizonyítja, hogy az 
Ügyfél (fizető fél) csalárd módon járt el, vagy a 
jelen Ü zletszabályzat 4.2. a) pontjában 

12. Account statement, Complaints 
 
12.1 With a frequencyí specified in the agreement 
between the Account Holder and the Bank, the 
Bank sends one Account Statement per account to 
the mailing address specified by the Account 
Holder in the application for a Bankcard (which 
may not be the address of the Bank/branch), listing 
all the card-transaction-related debits and credits 
on the account together with their dates thereof 
and the account balance.  
 
Rules pertaining to account statements are 
governed by the provisions of the 
Bank’s Business Rules on Keeping bank accounts 
and the applicable legal regulations. 
 
12.2 The Bank shall send the account statement to 
the Account Holder by post, to the mailing address 
specified by the Account Holder, unless otherwise 
agreed by the Parties.  
 
12.3 If the Account Holder disputes a transaction, 
then on the basis of the Account Holder’s 
notification the Bank shall file a complaint with the 
Card Company but without a commitment to the 
positive outcome of the complaint procedure.  
 
12.4 The Account Holder shall indicate the 
disputed amount and the presumed correct 
amount of the Transaction in his/her complaint, 
specify the reason of his/her claim and attach all 
vouchers and other documents available to 
him/her to support the claim. In case of a request 
for rectifying an unauthorized or approved but 
incorrectly executed payment transaction, the 
Bank shall prove – with the authentication, if 
necessary – that the paying Party approved the 
disputed payment transaction, the payment 
transaction was properly recorded and its 
execution was not hindered by any technical errors 
or malfunctions.  
 
12.5 In case of a request for rectifying an 
unauthorised payment transaction , the Bankcard 
use itself shall not prove that the Customer (paying 
party) used the Bankcard in a fraudulent manner, 



 

27 

 
 

meghatározott kötelezettséget szándékosan vagy 
súlyosan gondatlanul megszegte. Ezen 
kötelezettségek Ü gyfél általi szándékos vagy 
súlyos gondatlan megszegését a Bank köteles 
bizonyítani. 
 
 
A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése 
esetén a Bank azután, hogy tudomást szerzett 
vagy tájékoztatták a műveletről haladéktalanul, 
de legkésőbb az ezt követő munkanap végéig 
köteles megtéríteni a fizető fél részére a jóvá nem 
hagyott fizetési művelet összegét, és a fizetési 
számla tekintetében a megterhelés előtti 
állapotot helyreállítani azzal, hogy a jóváírás 
értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, 
amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet 
teljesítése megtörtént.  
 
Nem terheli a fenti kötelezettség a Bankot abban 
az esetben, ha az adott helyzetben észszerű okból 
csalásra gyanakszik, és ezen okról a jogszabályban 
elírt határidőn belül írásban tájékoztatja a 
felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankot. 
 
 
12.6 Panaszeljárást alapoz meg különösen, ha a 
fizetési művelet nem lett jóváhagyva, vagy jóvá 
lett hagyva, de hibásan lett teljesítve. Abban az 
esetben, ha a Bankkártya Tranzakciókra 
vonatkozóan a Számlatulajdonos a fizetési 
művelet teljesítését követő 13. hónap lejártáig – a 
rendelkezésre álló bizonyítékkal alátámasztva - 
nem jelzi kifogását, úgy a tranzakciókat és a 
Bankszámla számlakivonatban megadott 
egyenlegét a Bank elfogadottnak tekinti.  
 
 
12.7 Az Ügyfél a felmerülő panaszát a Bankszámla 
Üzletszabályzat „27. Panasz benyújtása” 
pontjában, valamint a Bank Panaszkezelési 
Szabályzatában foglaltak szerint nyújthatja be a 
Bankhoz. Az Bankszámla Ü zletszabályzat és a Bank 
Panaszkezelési Szabályzata a Bank honlapján és a 
Bank fiókjaiban elérhetőek. 

or he/she breached the obligation set out Article 
4.2. a) of the present Business Rules wilfully or out 
of gross negligence. The Bank shall be required to 
prove the infringement of the above obligations by 
gross negligence or wilful misconduct of the 
Customer. 
 
In the case of executing an unapproved payment 
transaction the Bank shall repay to the Paying 
Party the amount of the unapproved payment 
transaction immediately after becoming aware of 
or learning about the transaction or by the end of 
the following workday at the latest, and restore 
the payment account so that it would reflect the 
status before the debit, making sure that the value 
date of the credit is not later than the execution 
date of the unapproved payment transaction.  
 
The Bank is not obliged to act as described above if 
it suspects fraud for a reasonable reason in the 
given situation, and informs in writing the National 
Bank of Hungary as supervisory authority of the 
ground for suspicion within the deadline specified 
in the relevant law. 
 
12.6 A complaint is justified in particular if the 
payment transaction was not approved, or 
although has been approved, it was executed 
erroneously. In the event that the Account Holder 
fails to file a complaint in relation to the Bankcard 
Transactions, supported by evidence with the Bank 
by the end of the 13th month following the 
execution date of the payment transaction, the 
Bank shall consider the Transactions and the 
account balance indicated in the account 
statement accepted by the Account Holder.  
 
12.7 The Customer may submit his complaint in 
accordance with the provisions of Article ’27 
Submitting complaints’ of the Bank’s Business 
Rules on Keeping bank accounts, and the Bank’s 
Regulation on Handling of Complaints. The Bank 
Business Rules on Keeping bank accounts and the 
Bank’s Regulation on Handling of Complaints are 
avaible on the Bank’s website, and in the Bank’s 
premises. 

 
12.8 A Bank a Számlatulajdonos bármely okból 

 
12.8 The Bank shall investigate the Account 
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benyújtott panaszának megalapozottságát saját 
hatáskörben vizsgálja meg és dönt a szükséges 
intézkedésekről. A Bank a panasz kivizsgálása 
és/vagy kivizsgáltatása érdekében minden tőle 
telhetőt megtesz, és a vizsgálat eredményéről a 
Számlatulajdonost írásban értesíti.  
 

Holder’s complaint filed for any reason and decide 
on the necessary measures at its own discretion. 
The Bank shall do its best effort to investigate the 
complaints and/or to have them investigated, and 
it shall notify the Account Holder of the findings in 
writing.  
 

12.9 A Bank a Számlatulajdonos panaszát 
kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről, a 
panasz kézhezvételét követően, a vonatkozó 
jogszabály szerinti határidőn belül írásban 
tájékoztatja a Számlatulajdonost. Amennyiben a 
panasz kivizsgálása és az Ü gyfél tájékoztatása a 
Szolgáltatás jellegéből vagy abból adódóan, hogy 
a bankkártya szolgáltatás nyújtásában harmadik 
személyek (ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan: nemzetközi kártyatársaságok, más 
pénzügyi szolgáltatók, Elfogadóhelyek, 
kiszervezett tevékenységet végző szervezetek) is 
közreműködnek, ezen határidőn belül nem 
lehetséges, a Bank a Számlatulajdonost a panasz 
kivizsgálásának és az eredmény megküldésének 
várható időpontjáról tájékoztatja.  
 

12.9 The Bank shall investigate the complaint of 
the Account Holder, and inform the Account 
Holder in writing of the outcome of its 
investigation within the period specified by the 
applicable law after receipt of the complaint. If 
that deadline cannot be met and the Customer 
cannot be notified because of either the nature of 
the service or the involvement of third parties 
(including especially, but not limited to, 
international Card Companies, other financial 
service providers, Points of Sale or organisations 
pursuing outsourced activities) in providing the 
Service, the Bank shall inform the Account Holder 
about the expected date of the complaint 
investigation and the submission of the results.  

12.10 Folyamatban levő panasz eljárás esetén a 
Keretszerződést a Számlatulajdonos egyoldalúan 
nem szüntetheti meg az előre jóváírt, vitatott 
tranzakciók esetleges visszaterhelhetősége miatt. 

12.10 In the case of an ongoing complaint 
procedure, the Account Holder is not allowed to 
unilaterally terminate the Framework Agreement 
in order to enable the Bank to debit again the 
disputed and refunded amount if necessary.  
 

12.11 Amennyiben nem a Bank az elfogadó 
hitelintézet, a Számlatulajdonos panaszát 
továbbítja a kereskedelmi elfogadóhellyel 
szerződést kötött, az ATM-et üzemeltető, illetve a 
hitelintézeti pénztárat működtető, elfogadó 
hitelintézethez közvetlenül, vagy a nemzetközi 
kártyatársaságon keresztül. 
 
Amennyiben a reklamáció nem bizonyul 
megalapozottnak, úgy a Banknak jogában áll az 
előre jóváírt tranzakció összegével a 
Számlatulajdonos Bankszámláját megterhelni az 
eredeti tranzakciós dátummal. Az előbbiek alól 
kivételt képez a visszaélés során végrehajtott és a 
Magyar Nemzeti Bank felé bejelentett 
készpénzfelvételi, vásárlási tranzakció, mely 
esetben a kifogásolt tranzakció összegét a Bank 
abban az esetben írja jóvá, amennyiben a vizsgálat 

12.11 If the acquirer is not the Bank itself, the Bank 
will forward the Account Holder’s complaint to the 
credit institution that has concluded an agreement 
with the Point of Sale or to the ATM-operator or 
teller-operator, acquirer credit institution either 
directly or via the relevant international card 
company.  
 
If the complaint proves to be unfounded, the Bank 
shall be entitled to debit the 
previously credited amount to the Account 
Holder’s Bank Account as of the original date of the 
transaction. Fraudulent cash withdrawals and POS 
purchases, if reported to the National Bank of 
Hungary, shall be exceptions to the above rule. In 
such cases, the Bank shall only refund the disputed 
amount if the investigation has ruled out the 
responsibility of the Account Holder. 
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során megállapításra került, hogy a 
Számlatulajdonos felelőssége kizárható. 
 

 

13. A Bankkártya tiltása  
 
13.1 A Számlatulajdonos jogosult a Bankkártyát 
letiltatni. A Bank tiltás kezdeményezésére 
hivatkozással bejelentést elfogad más személytől 
is, ha a Számlatulajdonos az intézkedésben 
gátolva van és e körülményt a bejelentő 
valószínűsíteni tudja. Ez esetben a Bank kizárja a 
felelősségét a Számlatulajdonost érintő, a 
tiltásból eredő esetleges károkért. 
 

 

 

13. Blocking of the Bankcard  
 
13.1 The Account Holder is entitled to block the 
Bankcard. The Bank may accept a blocking request 
from another person, too, if that person can 
provide satisfactory evidence that the Account 
Holder is unable to do so. In such cases, the Bank 
shall not be held liable for any losses that the 
Account Holder may suffer as a result of the 
blocking. 
 

13.2 A Számlatulajdonos köteles haladéktalanul 
bejelenteni – tiltás céljából – a Banknál, vagy az 
adott Bankkártyán feltüntetett logót saját 
hitelintézeti pénztárában feltüntető nemzetközi 
kártyaszervezet bármely tagbankjánál, ha 
észlelte, hogy  
 

a) a Bankkártya kikerült a birtokából 
(elveszett, ellopták), vagy az a birtokába 
sem jutott (a Bankkártya vélhetően a 
postázás során elveszett); 
b) a Bankkártya vagy a használatához 
szükséges PIN kód vagy más hasonló 
hitelesítő adatai jogosulatlan harmadik 
személy tudomására jutottak; vagy 
c) a Bankkártyáját az a) pont révén 
jogosulatlanul, vagy a jóváhagyása nélkül 
használták. 

 

13.2 In order to have the card blocked, the Account 
Holder must forthwith report to the Bank, or any 
other member of the international Card Company 
displaying in its cash desks the logo that appears 
on the card, the fact that:  
 

a) the Bankcard has been lost or stolen; or 
has not been obtained at all (presumably 
the delivery of the Bankcard by mail has 
failed); 
 
b) the Bankcard data or the PIN code or 
any other similar authentication data have 
been obtained by an unauthorised third 
person; or   
c) the Bankcard has been used in an 
unauthorized manner or without approval 
as arising from point a.) above. 

A Bankkártya tiltás kezdeményezésére bejelentés  
 
a) a Bank NetBank Szolgáltatásán 
keresztül; 
b) személyes ügyintézés során a Bank 
bankfiókjaiban nyitvatartási időben; 
c) telefonon a +36-1-955-6600 
telefonszámon 

 
kezdeményezhető. 
 

Requests to block a Bankcard can be initiated: 
 
a) by the Bank’s Netbank Services; 
b) in person at the Bank’s branches during 
opening hours; 
c) by phone to the following number +36-1-
955-6600. 

 
 
 
In case of any incident specified in the above c) 
point the Bank shall not check the reporting 
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A fenti c) pontban megadott esetben a bejelentés 
alkalmával a bejelentésre való jogosultságot, 
illetékességet a Bank nem vizsgálja, az illetéktelen 
tiltás bejelentéséből eredő károkért a Bank nem 
felel, azok a Számlatulajdonost terhelik.  
 
A Bank felhívja a figyelmet arra, hogy az c) 
pontban rögzített telefonos ügyfélszolgálatot (Call 
Center) kiszervezési szerződés keretében angol és 
kínai nyelveken biztosítja.  
 
13.3 Telefonon történő, Bankkártya letiltására 
vonatkozó bejelentés esetén a Bank a 
Számlatulajdonos által megadott adatokat kérheti 
személyazonosítás céljából. A telefonbeszélgetés 
rögzítésre kerül. A bejelentőnek egyértelműen 
nyilatkoznia kell a Bankkártya tiltására vonatkozó 
igényéről. 
 

person’s authorisation for reporting, and any loss 
resulting from unauthorised blocking requests 
must be borne by the Account Holder. 
 
The Bank draws the attention that it provides the 
call center service (the Call Center) set forth in 
point C) within the framework of outsourcing 
agreement in English and Chinese languages.  
 
13.3 During a request for blocking a Bankcard by 
phone, the Bank shall be entitled to verify the 
reporter’s identity by asking him/her some data 
provided by the Account Holder. All phone calls are 
recorded. The reporter must unambiguously 
express his/her request for blocking the Bankcard. 

13.4 A Bankkártya tiltás kezdeményezésének 
bejelentése alkalmával közölni kell: 

 
a) a Bankkártya számát, és/vagy a 
Bankszámla számát, 
b) a Számlatulajdonos adatait, továbbá, 
c) a Bankkártya elvesztése, ellopása 
esetén az elvesztés, ellopás tényét, 
körülményeit, és az utolsó, a 
Számlatulajdonos által végrehajtott 
tranzakció összegét, 
d) a bejelentő személy adatait, 
amennyiben az nem a Számlatulajdonos, 
e) egyéb adatokat, amelyeket az adott 
helyzetben a Bank kér. 

 

13.4 When requesting a Bankcard to be blocked, 
the following data must be supplied: 
 

a) the Bankcard number and/or the 
Account number; 
b) the Account Holder’s data; and 
c) if the card has been lost or stolen, any 
relevant information regarding the 
circumstances, and the amount of the last 
transaction executed by the Account 
Holder; 
d) the data of the person making the 
report, if other than the Account Holder,  
e) other data requested by the Bank in the 
given situation. 
 

13.5 Bankkártya eltulajdonítása, vagy 
jogosulatlan használata miatti tiltás esetén a Bank 
kérheti a Számlatulajdonost, hogy rendőrségi 
bejelentést tegyen, és az arról készült 
jegyzőkönyvet az esetleges reklamációhoz 
csatolja.  
 

13.5 When a Bankcard is blocked due to theft or 
unauthorised use, the Account Holder may be 
requested by the Bank to report the case to the 
police too, and to attach a copy of the police report 
to the complaint, if any. 
 

13.6 A Bank a hozzá beérkezett bejelentés alapján 
azonnal intézkedik a Bankkártya tiltás érdekében. 
A tiltás kezdeményezésére vonatkozó bejelentés 
megtételét követően a Bankkártya jogosulatlan 
felhasználása miatti kockázatok és költségek a 
Bankot terhelik.  

13.6 The Bank shall fulfil any request for blocking a 
Bankcard immediately. From the moment a 
request for blocking a card is made, the Bank shall 
bear the risks and costs arising from any 
unauthorised use of that Bankcard.  
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A Bank a tiltás esetén alkalmazott eljárását 
hirdetményben teszi közzé. 
 

 
The Bank’s card blocking procedure is set out in the 
Bank’s announcement. 
 

13.7 A kockázatviselés tekintetében - ellenkező 
rendelkezés hiányában - irányadó időpontként a 
magyarországi érvényes időt kell tekinteni. 

13.7 For the purpose of deciding the issue of 
liability for risks the valid time – unless otherwise 
stated - is considered to be the valid time in 
Hungary. 
 
 

13.8 Amennyiben a Bankkártya letiltására a Bank 
NetBank Szolgáltatásán keresztül kerül sor, az 
Ü gyfél a letiltástól számított 30 naptári napon 
belül jogosult a Bank NetBank Szolgáltatásán 
keresztül a letiltást feloldani.  

13.8 In case the Bankcard was blocked by using the 
Bank’s NetBank Service, the Customer is entitled to 
unblock the Bankcard within 30 calendar days 
through the Bank’s NetBank Service.  

  
13.9 A Banknak jogában áll a Bankkártyával 
történő visszaélések megelőzése céljából, illetve a 
Bankkártya jogosulatlan vagy csalárd módon 
történő használatának gyanúja esetén, vagy a 
Bankkártya biztonsága érdekében a Bankkártya 
használatát felfüggeszteni, illetve tiltani.  
 
13.10 Visszaélés megelőzése érdekében a Bank 
jogosult a tranzakciók jogosságát egyeztetni a 
Számlatulajdonossal vagy a tranzakciókat 
visszautasítani. A visszaélés megelőzése 
érdekében visszautasított tranzakciók esetén a 
tranzakciók visszautasításából eredő károkért a 
Bank nem vállal felelősséget.  
 
13.11 A Bankkártya tiltása minden esetben 
díjmentesen történik.  
 
14. Fizetési műveletek helyesbítése, felelősségi 
és kárviselési szabályok 
 
14.1 A Számlatulajdonos a fizetési megbízás 
teljesítését követően haladéktalanul, de 
legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő 
tizenharmadik hónapnak a fizetési számla 
megterhelésének napjával megegyező napjáig 
kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy 
jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési 
művelet helyebítését. Ha a lejárat hónapjában 
nincs a terhelés napjának megfelelő naptári nap, 
akkor a határidő a hónap utolsó napja.  
 

13.9 The Bank shall be entitled to block or suspend 
the use of any Bankcard in order to prevent any 
card fraud or in case of suspicion of unauthorized 
or fraudulent use of a Bankcard or if deemed 
necessary for the Bankcard safety.  
 
13.10 In order to prevente fraud, the Bank is 
entitled to check the legality of any transaction 
with the Account Holder or to refuse any 
transactions. In case of transactions refused to  
prevente abuse, the Bank will not be liable for 
damages arising from the refusal of any 
transactions. 
 
 
13.11 Blocking a Bankcard in every case is free of 
charge.  
 
14. Correction of payment transaction, liability, 
and provisions for the allocation of losses 
 
14.1 The Account Holder may request rectification 
of any unauthorized or authorized but incorrectly 
executed payment transactions immediately after 
the execution of a payment order, but no later 
than the day of the thirteenth month after the 
execution of the transaction that corresponds to 
the debit date on the payment account,. If the 
month of expiry does not have a calendar day 
equivalent to the debit date, the deadline shall 
expire on the last day of the month.  
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14.2 Az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek 
vonatkozásában, amelyek a Számlatulajdonos 
birtokából kikerült vagy ellopott Bankkártyával 
történtek, vagy a Bankkártya jogosulatlan 
használatából erednek, a Számlatulajdonos viseli 
tizenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig 
a kárt a bankkártya tiltásra vonatkozó bejelentés 
megtételét megelőzően. 
 

 

A Számlatulajdonos még ezen összeg erejéig sem 
felel, amennyiben 

 

a) a Bankkártya ellopását, birtokából történő 
kikerülését vagy jogosulatlan használatát a 
fizető fél a fizetési művelet teljesítését 
megelőzően nem észlelhette; 
b) a kárt a Bank alkalmazottjának, 
pénzforgalmi közvetítőjének, fióktelepének 
vagy a Bank részére kiszervezett 
tevékenységet végzőnek az intézkedése vagy 
mulasztása okozta; 
 
c) a Bank nem ír elő erős ügyfél-hitelesítést; 
 
d) a kárt olyan személyre szabott eljárással 
okozták, amely információ-technológiai 
eszköz vagy távközlési eszköz használatával 
történt vagy a Bankkártyát személyes 
biztonsági elemek – így a személyazonosító 
kód (PIN kód) vagy egyéb kód – nélkül 
használták, vagy 

 
e) a Bank nem tette lehetővé díj- költség 
vagy egyéb fizetési kötelezettség mentesen a 
Számlatulajdonosnak jogellenes használat 
bejelentését vagy a kártyatiltás 
megszüntetését. 
 

A Bank mentesül a jelen pontban meghatározott 
felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem 
hagyott fizetési művelettel összefüggésben 
keletkezett kárt a Számlatulajdonos csalárd 
módon eljárva vagy a jelen Bankkártya 
Ü zletszabályzat 4.8 a) pontjában vagy a 13.2. 
pontjában foglalt kötelezettségeinek szándékos 
vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta. 
 

 

14.2 In case of unapproved payment transactions 
made with the use of a Bankcard stolen or 
otherwise fallen out of the possession of the 
Account Holder, or for any damage arising from the 
unauthorized use of the Bankcard, the Account 
Holder shall bear the damage up to HUF 15,000 
prior to a request to block the card.  
 
 
 
The Account Holder shall not be liable even for this 
amount in case  
 

a) the paying party could not be aware of 
his/her Bankcard being lost or stolen or used 
by an unauthorised person prior to the 
execution of the payment transaction; 
b) the loss was caused by an action or inaction 
of the Bank’s employee, payment 
intermediary or branch office, or of an 
external party carrying out activities 
outsourced by the Bank; 
 
c) no strong customer authentication has 
been required by the Bank;  
 
d) the damage was caused through a 
personalized procedure by using of some 
information and communications technology 
device, or the Bankcard was used without the 
personal safety elements such as the personal 
identification number (PIN) or other codes, or  
 
e) the Bank has not made it possible for the 
Account Holder free of charge and any other 
costs to report an unauthorised card use or to 
terminate the card blocking. 

 
 
The Bank is exempt from the liability listed in this 
section if it proves that the damage arising from 
the unapproved payment transaction was caused 
by the fraudulent conduct of the Account Holder, 
or the intentional or grossly negligent breach of 
his/her obligations set forth in Clause 4.8 a) and 
Clause 13.2 of the present Bankcard Business 
Rules. 
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14.3 A felelősségi és kárviselési szabályok körében 
egyebekben a Bank Bankszámla Ü zletszabályzat 
„XI. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
végzett műveletek, felelősségi és kárviselési 
szabályok, valamint az erős ügyfél-hitelesítésre 
vonatkozó szabályok” fejezet rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 
 
 
14.4 A Bank felhívja a figyelmet arra, hogy a Bank 
a Bankkártyával végzett tranzakciókról SMS 
értesítést nem küld. A Számlatulajdonos a 
tranzakciókat a Bank Netbank Szolgáltatásán 
keresztül, valamint a havi bankszámlakivonatok 
útján ellenőrizheti.  

 

14.3 For further matters relating to liability and 
provisions for the allocation of losses the Chapter 
XI ”Transactions with instruments of payment as 
cash substitutes, liability, and provisions for the 
allocation of losses, and the provisions relating to 
strong customer authentication” of the Bank’s 
Business Rules on keeping bank accounts shall be 
applied. 
 
 
14.4 The Bank draws the attention to the fact that 
the Bank does not send SMS notifications about 
the transactions carried out with the Bankcard. 
The Account Holder may verify the transactions by 
using the Bank’s Netbank Service, and the monthly 
account statements. 
 

 
15. Visszatérítés   
 
15.1 A fizető fél nem jogosult a visszatérítésre, ha 
a jóváhagyást közvetlenül a Banknak adta meg, és 
a jövőbeni fizetési műveletre vonatkozó 
tájékoztatást a Bank vagy a kedvezményezett a 
megállapodás szerinti módon a fizetési megbízás 
teljesítésének esedékességét megelőzően 
huszonnyolc nappal a fizető fél rendelkezésére 
bocsátotta vagy számára elérhetővé tette. 
 

 
15. Refund 
 
15.1 The paying party is not eligible for a refund if 
his/her approval was given directly to the Bank, 
and the information regarding the future payment 
transaction was provided or made available to the 
paying party by the Bank or the beneficiary twenty-
eight days before the due date of the payment 
order as specified in the relevant agreement. 
 

15.2 A Számlatulajdonos a visszatérítési igényét 
írásban jogosult a Bankhoz benyújtani, csatolva 
ahhoz az igény érdemi elbírálásához szükséges 
okirati bizonyítékokat. A Bank a benyújtott 
visszatérítési igényt és az annak alapjául szolgáló 
dokumentumokat megvizsgálja és érdemben 
dönt az igény elutasításáról vagy a 
visszatérítésről. A visszatérítési kérelem Bankhoz 
történő benyújtására a Számlatulajdonos a 
visszatéríteni kért összeg terhelése napjától 
számított 56 (ötvenhat) napig jogosult. A 
kötelezett Számlatulajdonos az alábbi, együttes 
feltételek fennállását köteles hitelt érdemlő 
okiratokkal bizonyítani az alábbiak szerint:  
 

a) a Számlatulajdonos írásbeli 
nyilatkozata arról, hogy a megbízás 
összegét annak jóváhagyása 

15.2 The Account Holder is entitled to submit a 
refund request in writing to the Bank, together 
with the evidence documents reasonably 
necessary to judge the request. The Bank shall 
examine the refund request submitted and the 
underlying documents and shall decide on the 
refund or the refusal of the request. The Account 
Holder is entitled to submit his refund request to 
the Bank within 56 (fifty-six) days after the debit of 
the amount requested to refund. The Account 
Holder shall provide reliable evidence to prove the 
simultaneous existence of the following:  
 
 
 

a) a written statement of the Account 
Holder that the Account Holder was not and 
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időpontjában a Számlatulajdonos nem 
ismerte és arról nem is lehetett 
tudomása;  
 
b) a Számlatulajdonos írásbeli 
nyilatkozata, hogy az adott 
kártyaműveletet végrehajtotta, csatolva a 
kártyaműveletet alátámasztó számlákat, 
bizonylatokat; 
 
c) a visszatéríteni kért összegre vonatkozó 
írásbeli panasz, amit a Számlatulajdonos 
kötelezett a jogosultnak benyújtott, és a 
jogosult arra adott válasza, amelyben az 
összeg visszatérítése iránti igény 
jogosságát írásban elismerte és vállalja, 
hogy a Banknak megfizeti a visszatérített 
összeget; 
  
d) a Számlatulajdonos írásbeli 
nyilatkozata arról, hogy a jogosult által 
nem került a visszatéríteni kért összeg 
visszatérítésre, beszámításra, vagy 
kompenzálásra a Számlatulajdonos 
javára. 

 
15.3 A Bank a hiánytalanul benyújtott 
visszatérítési kérelmet 10 munkanapon belül 
bírálja el, amely során jogosult egyéb iratokat, 
információkat bekérni és az eset összes 
körülményét megvizsgálni.  
 
15.4 A Bank a pozitívan elbírált kérelem alapján 
legkésőbb a 10. munkanapon a visszatéríteni kért 
összeget jóváírja a Számlatulajdonos 
Bankszámláján. A visszatérítendő összeg 
megegyezik a teljesített fizetési művelet teljes 
összegével. A jóváírás értéknapja a visszatéríteni 
kért megbízás összegével való megterhelés 
értéknapja. Amennyiben az elbírálás 
eredményeként a Bank a visszatérítési igényt 
elutasítja, erről indoklással írásban értesíti a 
Számlatulajdonost.  
 
 

could not be aware of the amount of the 
order at the time of its approval,; 
 

 
b) a written statement of the Account 
Holder that the given card transaction has 
been executed, with the underlying invoices 
and slips attached; 

 
c) a written complaint for the amount 
requested to refund as submitted by the 
Account Holder to the receiver party, and 
the reply of such receiver in which he/she/it 
acknowledges in writing that the request 
for the refund of the amount is justified and 
undertakes to repay the refunded amount 
to the Bank; 

 
d) a written statement of the Account 
Holder that the amount requested to 
refund has not been refunded, set off or 
compensated by the receiver party for the 
benefit of the Account Holder.  

 
15.3 The Bank shall decide on the completely 
submitted refund request within 10 business days, 
in this course the Bank is entitled to require other 
documents and information, and to examine all 
the circumstances of the concrete case.  
 
15.4 In case of a positive decision, the Bank shall 
credit the amount requested to  refund to the 
Account of the Account Holder on the 10th 
business day at the latest. The amount to  refund 
equals to the full amount of the executed payment 
transaction. The value dateof such credit shall be 
the same as the value date of the debit with the 
amount of the payment order requested to refund. 
If the Bank decides to refuse the refund request, it 
shall notify the Account Holder thereof in writing 
and by providing justification. 
 
 
 

15.5 Visszatérített összeggel a Bank jogosult a 
jóváírás értéknapjával megterhelni a 
Számlatulajdonos Bankszámláját, amennyiben 

15.5 The Bank shall be entitled to debit the 
Account Holder’s Bank Account with the amount of 
the refund, with the value date of the credit of the 
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tudomására jut, hogy a szolgáltató közvetlenül 
kártalanította a Számlatulajdonost. 
 

16. Pótkártya kibocsátás 
 
16.1 A Számlatulajdonos kérésére pótkártya 
bocsátható ki az alábbiak szerint: 
 

a) hibás kártya pótlása és névmódosítás 
miatti pótlás esetén a pótkártya 
kártyaszáma, lejárati dátuma (hh/éé) és a 
kártyán szereplő Ellenőrző kód (CVN2) 
megegyezik az eredeti Bankkártya 
kártyaszámával, CVN2 kódjával és 
lejáratával. Kivételt képez ez alól, ha a 
pótkártya igénylés a lejáratot megelőző 45. 
és 90. nap között történik, ekkor idő előtti 
megújításra kerül sor. Ebben az esetben a 
pótkártya lejárati dátuma az eredeti lejárati 
dátumnak az adott kártyatípushoz tartozó 
érvényességi idővel növelt lejárati dátuma 
lesz (hh/éé), illetve a pótkártyán szereplő 
Ellenőrző kód is eltér az eredeti 
Bankkártyán szereplő Ellenőrző kódtól. Az 
ily módon pótolt kártyához a korábbi PIN 
kód tartozik. A Bankkártya lejáratát 
megelőző 45 napon belül pótkártya 
gyártására és idő előtti megújításra nem 
adható megbízás, az új kártya ekkor a 
normál megújítási folyamat szerint készül 
el.  
 

 
 

Hibás kártya pótlásának igényléséhez a 
cserélendő Bankkártya Banknak történő 
visszaszolgáltatása szükséges. Az elkészült 
új Bankkártya a Bankkártya használattal 
kapcsolatosan esetlegesen keletkezett 
valamennyi tartozás egyidejű rendezését 
követően vehető át a Bankkártya átvételére 
megjelölt bankfiókban.  
 
b) letiltott Bankkártya pótlása esetén a 
pótkártya kártyaszáma eltér az eredeti 
Bankkártya kártyaszámától, lejárata pedig a 
megrendelés dátumának az adott 

refund, if the Bank becomes aware that the service 
provider has already paid a compensation directly 
to the Account Holder. 

16. Issuance of replacement card 
 
16.1 The Account Holder may ask for a 
replacement card as follows: 

 
a) to replace a faulty card or a card because 
of a name change. In such cases, the 
replacement card shall have the same card 
number, expiry date (mm/yy) and Security 
Code (CVN2) indicated thereon as the 
original one; except if the application for the 
replacement card was made between the 
45th and 90th day before the date of expiry 
of the Bankcard, in which case the Bankcard 
will be renewed early. In this case, the 
expiry date(mm/yy) of the replacement 
card will be calculated by adding the validity 
period of the given type of card to the 
original expiry date, and the Security Code 
on the replacement card will also be 
different from the Security Code indicated 
on the original Bankcard. These 
replacement cards shall have the same PIN 
code as before. Replacement cards or early 
renewal cannot be ordered within 45 days 
from the date of expiry of a Bankcard. In this 
case, a new Bankcard will be produced in 
accordance with the rules of a regular 
renewal. 
 
In case of application for the replacement of 
a faulty card the faulty card must be 
returned to the Bank. The replacement 
Bankcard can be picked up in the branch 
appointed for the pick-up of the Bankcard 
once all the outstanding debt related to the 
Bankcard use has been paid. 
 
b) to replace a blocked card. In such case, 
the replacement card will have a different 
card number than the original one, and its 
expiry date (mm/yy) will be calculated by 
adding the validity period of the given type 
of card to the date of processing of the 



 

36 

 
 

kártyatípushoz tartozó érvényességi idővel 
növelt lejárati dátum lesz (hh/éé), illetve a 
kártyán szereplő Ellenőrző kód is eltér az 
eredeti Bankkártyán szereplő Ellenőrző 
kódtól. Az ily módon újra kibocsátott 
Bankkártyához ebben az esetben új PIN kód 
tartozik.  

 
 

order for the new Bankcard, and the 
Security Code on the replacement card will 
also be different from the Security Code 
indicated on the original Bankcard. The 
renewed Bankcard shall have a new PIN 
code attached to it.  

 
 

17. A Bankkártya megújítása 
 
17.1 A Bankkártya lejárata előtt a Bank a 
Kondíciós Listában közzétett díj ellenében 
automatikusan, külön kérés nélkül gondoskodik 
az új Bankkártya elkészítéséről, amennyiben a 
kibocsátás Bank által meghatározott feltételei 
fennállnak, illetve amennyiben a 
Számlatulajdonostól a Bankkártya lejáratát 
megelőző negyvenötödik (45.) napig ellenkező 
írásbeli rendelkezés a Bank részére nem érkezik.  
 

17. Renewal of the Bankcard 
 
17.1 Before the expiry of a Bankcard by charging a 
fee as set out in the Bank’s List of Conditions, the 
Bank shall automatically arrange a new Bankcard 
to be manufactured unless the conditions for the 
card issue are no longer met or the Account Holder 
delivers a written instruction to the opposite with 
effect at least forty-five (45) days prior to the date 
of expiry.  

17.2 A megújított Bankkártyát a Bank az erre a 
célra kijelölt bankfiókban adja át a 
Számlatulajdonos részére a jelen Ü zletszabályzat 
2. fejezetében foglaltak szerint. 
 

17.2 The renewed Bankcard shall be delivered to 
the Account Holder in the branch appointed for the 
pick-up of the Bankcard as set out in Chapter 2 of 
the present Business Rules. 
 

17.3 A megújított Bankkártya a régi, lejárt 
Bankkártya Banknak történő visszaszolgáltatása 
ellenében, valamint a szerződéssel kapcsolatosan 
esetlegesen keletkezett valamennyi tartozás 
egyidejű rendezését követően vehető át a kijelölt 
bankfiókban. A régi, lejárt Bankkártya Bank 
részére történő vissza nem adásából keletkező 
esetleges károk minden esetben a 
Számlatulajdonost terhelik. 
 

17.3 The renewed Bankcard can be picked up in 
the appointed branch of the Bank, if the old one is 
returned and all outstanding debts related to the 
agreement have been settled. Any losses arising 
from the failure to return the old Bankcard to the 
Bank shall be borne by the Account Holder in all 
cases. 

18. Értesítések  
 
18.1 A Bank az általa vagy harmadik fél által 
kezdeményezett tiltás, valamint a Bankkártya 
használatának felfüggesztése, a tranzakció 
visszautasítása esetén haladéktalanul tájékoztatja 
a Számlatulajdonost a tiltás, a felfüggesztés, 
valamint a tranzakció visszautasítás tényéről és 
okáról, kivéve, ha az a Bank működésének 
biztonságát veszélyezteti. Az értesítés a 
Számlatulajdonos ügyfélszintű elérhetőségi 
telefonszámaira küldött SMS-ben, vagy 

18. Notices 
 

18.1 In case of a blocking is initiated by the Bank or 
a third party, or in case the Bankcard is suspended 
or the transaction is refused, the Bank shall 
immediately inform the Account Holder on the fact 
and the reasons of such blocking, suspending or 
refusing, except if this endangers the security of 
the Bank’s operations. Such notification is made 
through a text message or a phone call to the 
client-level contact phone numbers of the Account 
Holder. If a fraud is suspected, the Bank shall try to 
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telefonszámainak felhívása útján történik. 
Visszaélés gyanújának felmerülése esetén a Bank 
a Számlatulajdonossal SMS-ben, telefonon vagy 
írásban egyeztetést kezdeményez, és a 
Bankkártya használatát korlátozza. Az írásbeli 
tájékoztatás a Számlatulajdonos általi 
kézhezvételétől számított 10 nap elteltével, ha a 
Számlatulajdonos nem jelentkezik a banki 
megkeresésre, a Bankkártyát a Bank letiltja. 

contact the Account Holder by sending a text 
message or a letter or calling his/her phone, to 
clarify the issue, and shall restrict the use of the 
Bankcard. If the Account Holder fails to respond to 
the Bank’s written notification within 10 days of 
the receipt thereof by the Account Holder, the 
Bank shall block the Bankcard. 

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
1 A Számlatulajdonos az igénylőlap aláírásával 
tudomásul veszi, hogy a Bank a hitelintézetekről 
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény szerint banktitoknak, továbbá 
fizetési titoknak minősülő adatait a 
Kártyatársaság, a Bankkártya kibocsátásában és 
forgalmazásában résztvevő szervek, kiszervezett 
tevékenységet végzők, a Bank szerződéses 
partnerei, továbbá a fizetési rendszert működtető 
pénzügyi vállalkozások részére kiadhatja. Azoknak 
a társaságoknak a nevét, akik részére a Bank a 
fentiek szerint adatot ad át, a Bank a mindenkor 
hatályos Bankszámla Ü zletszabályzatában, illetve 
Kondíciós Listában, és Adatkezelési 
Tájékoztatóban teszi közzé. 

III. MISCELLANEOUS PROVISIONS 
 
1 By signing the application form the Account 
Holder takes note that, in accordance with Act 
CCXXXVII of 2003 on Credit institutions and 
financial enterprise, the Bank is entitled to disclose 
his/her data considered to be bank secret and 
payment secret to the Card Company, the entities 
involved in the issuance and distribution of the 
Bankcard, organisations pursuing outsourced 
activities the Bank’s contracted partners, and 
financial enterprises operating payment systems. 
The Bank’s prevailing Business Rules on Keeping 
bank accounts, the Lists of Conditions and the 
Privacy Notice as effective from time to time 
contain a list of the institutions to which the Bank 
may disclose such data. 
 

2 A Bank, a Felek eltérő rendelkezése hiányában, 
a Számlatulajdonos részére küldendő írásos 
értesítéseit postai úton, a Számlatulajdonos által 
megadott értesítési címre küldi. A Bank az 
értesítés kézhezvételének elmaradásáért és az 
ebből származó esetleges károkért a        
felelősségét kizárja. 
 

2 The Bank, unless otherwise agreed by the Parties, 
sends written notifications to the Account Holder 
by post, to the mailing address specified by the 
Account Holder. The Bank shall not be liable for any 
failure of delivery or any loss resulting from a 
potential failure of delivery. 

3 Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank 
a jogszabályban meghatározott feltételek esetén 
a természetes személyekre kiterjedő központi 
hitelinformációs rendszerbe, a késedelembe esett 
Számlatulajdonos adatát továbbítja. A 
rendszerből kizárólag a rendszerben részt vevő 
vállalkozások nyerhetnek adatokat ellenőrzési 
célból. A részletes szabályokat a Bank Bankszámla 
Ü zletszabályzata tartalmazza. 
 

3 The Account Holder acknowledges that under 
the circumstances specified by the relevant 
legislation, the Bank shall forward the defaulting 
Account Holder’s personal and credit data to the 
central credit information system (KHR) which 
contains information about natural persons. That 
system is accessible exclusively to the member 
companies of the system for control purposes. 
Further detailes are contained in the Bank’s 
Business Rules on Keeping bank accounts. 
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4 A Bank tájékoztatja a Számlatulajdonost, hogy a 
szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos 
kérésére a Bank bármikor köteles a szerződési 
feltételeket és a pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a Pft.) 
10. § szerinti adatokat papíron vagy tartós 
adathordozón rendelkezésére bocsátani. 
Továbbá, a Bank köteles a Pft. 22. § szerinti 
adatokat a Számlatulajdonos kérésére a fizetési 
megbízásra irányuló jognyilatkozatát megelőzően 
a rendelkezésre bocsátani.  
 

4 The Bank hereby informs the Account Holder that 
during the term of the Framework Agreement, the 
Bank is obliged to make the contracting terms and 
conditions and the data pursuant to Article 10 of 
the Act LXXXV of 2009 on the Pursuit of Business of 
the Payment Services (the Pft.) available at any 
time to the Account Holder, upon the Account 
Holder’s request, either on paper or a durable 
medium. Further, the Bank is obliged to provide 
information on data set forth by Article 22 of the 
Pft. before initiating the payment order.   
 

5 A jelen Ü zletszabályzatban, valamint a 
Keretszerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
Bankkártyára vonatkozó jogszabályok (különösen, 
de nem kizárólagosan a Pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény) 
alkalmazandók. 

5 Any issue not provided for in these Business 
Rules, or in the Framework Agreement shall be 
governed by the Civil Code and the legislation 
related to Bankcards (particularly, but not 
exclusively, Act LXXXV of 2009 on on the Pursuit of 
Business of the Payment Services).  
 

 
6 Ha bármely illetékes (vagy választott) bíróság 
jogellenesnek, érvénytelennek vagy 
végrehajthatatlannak nyilvánítaná a jelen 
Ü zletszabályzat bármely rendelkezését, az a többi 
rendelkezés, pont érvényét és hatályát nem érinti. 
A Bank és az Ü gyfél ezen esetben az érvénytelen 
vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan 
érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel 
helyettesítik, amely a legjobban megfelel a 
helyettesítendő rendelkezés gazdasági céljának és 
tartalmának. 

 
6 Should any provision of the present Business 
Rules for any reason be held by any comptent 
court of law or arbitration court invalid or 
unenforceable, this shall not adversely affect or 
impair the validity or enforceability of the other 
provision thereof. In such cases, the Bank and the 
Customer shall replace the invalid or 
unenforceable provision with a valid or 
enforceable provision that is as close as possible in 
terms of business content and purpose to the 
provision being replaced. 
 

 
7 Az Ü gyfél és a Bank közötti, jelen 
Ü zletszabályzat által szabályozott jogviszonyokra 
– ellentétes kikötés hiányában – a magyar anyagi 
és eljárási jogot kell alkalmazni.  

 
7 Unless otherwise provided for in the present 
Business Rules the relationship between the 
Customer and the Bank is governed by the 
Hungarian substantive and procedural law. 

 
8 Jelen Ü zletszabályzat magyar és angol nyelven 
áll rendelkezésre. Az Ü zletszabályzat angol nyelvű 
változata megfelelő körültekintéssel, az Ügyfelek 
érdekében került elkészítésre. A két változat 
közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű 
változat az irányadó. 

 
8 These Business Rules are available both in 
Hungarian and English language. The English 
translation of these Business Rules has been 
prepared with due care and intention for the 
convenience of Customers. In case of any 
difference between the two versions the 
Hungarian text shall prevail. 
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9 Jelen Ü zletszabályzat 2019. október 1. napján 
lép hatályba. 
 

9 These Business Rules shall enter into force on 1 
October, 2019. 
 
 

Bank of China (Hungária) Zrt. Bank of China (Hungary) Close Ltd. 
 


