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A számlaváltás (korábbi nevén Bankváltás) célja elsődlegesen, hogy megkönnyítse a lakossági fizetési számlák között a
rendszeresen előforduló pénzforgalmi megbízások áthelyezését annak érdekében, hogy azok folyamatosan teljesülni tudjanak.
Ilyen rendszeres megbízások lehetnek:




a beszedések, ezek közül is kiemelten a csoportos beszedési megbízások (más néven közüzemi megbízások);
a rendszeres átutalási megbízások, más néven állandó átutalási megbízások;
és a beérkező ismétlődő jóváírások.

További célja, hogy lehetőséget nyújtson a megbízások áthelyezését követően a fizetési számla megszüntetésére.
A számlaváltást Önnek annál a pénzintézetnél kell kezdeményezni, amelynél fizetési számlát nyit, vagy ahol meglévő fizetési
számlája van. Ez a pénzintézet képviseli az Ön érdekeit a korábbi számlavezetőjénél a Számlaváltási Meghatalmazás alapján, melyet
a számlaváltási folyamat elindításakor aláír.
A számlaváltás történhet két pénzforgalmi szolgáltatónál lévő fizetési számla között, de akár ugyanazon szolgáltatónál lévő két
fizetési számla között is. Emellett a számlaváltás lehet teljeskörű, amikor az összes rendszeresen előforduló megbízás áthelyezésre
kerül és lehet részleges is, amikor egyes megbízások kerülnek csak átmozgatásra.
FONTOS! A számlaváltás során Önnek is feladatai lesznek. A sikeres számlaváltáshoz az első időkben folyamatosan figyelni kell, pl. a
közüzemi szolgáltatók által kibocsátott számlák tartalmára, vagy arra, hogy mely számlájára utalták a munkabérét. Ezért csak akkor
kezdeményezze a számlaváltást, ha ezeket a feladatokat vállalja, mert legnagyobb igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy a
szolgáltató csak a következő közüzemi számlán vezeti át a számlaszám változását, vagy a munkaadója még a régi számlájára utalta a
bérét. Döntése megkönnyítéséhez a tájékoztató minden pontjánál szürke háttérrel hasznos tudnivalókat helyeztünk el.

Szükséges dokumentumok és a számlaváltás indítása
Mind a számlanyitáshoz, mind a számlaváltás elindításához szüksége lesz a személyazonosságát és lakóhelyét igazoló iratokra (pl.
személyi igazolvány és lakcímkártya) valamint a korábbi fizetési számlájának számlaszámára. Amennyiben korábbi számláján
másodmagával volt számlatulajdonos, azaz közös tulajdonú számlája volt, akkor mindkettőjük adataira és aláírására szükség van.
Ha nem teljes körű számlaváltást szeretne, azaz nem minden megbízást kér át, akkor az áthozandó megbízások részletes adataira
is szüksége lesz. Ezen adatok meghatározásához a Számlaváltási Meghatalmazás nyújt segítséget. Amennyiben az ebben
megadandó személyes adataiban változás történt és ezt még nem módosította korábbi számlavezetőjénél, akkor a folyamat indítása
előtt ez tegye meg (ez azt jelenti, hogy mégis be kell menjen a korábbi számlavezetőjéhez). Ha nem tudják az adatai alapján
azonosítani Önt, akkor a számlaváltási kérését vissza fogják utasítani.
A számlaváltáshoz olyan elérhetőségi adatokat adjon meg, melyen keresztül a korábbi és új számlavezető pénzintézete fel tudja
venni Önnel a kapcsolatot. Lehetőleg a postai értesítési címen kívül a gyorsabb tájékoztatás érdekében e-mail címet és
telefonszámot is adjon meg. Erre azért is szükség van, mert a számlaváltási folyamatban a rendelet által meghatározott határidők
nem teszik lehetővé a postai levélváltást, ha pl. adatok pontosítására van szükség.
A Számlaváltási Meghatalmazást, amennyiben meggondolta magát, az aláírását követő 6. munkanapig tudja visszavonni.

A Számlaváltási Meghatalmazás tartalma
A számlaváltási folyamat indításához a Számlaváltási Meghatalmazást kell kitöltenie és aláírnia. Közös tulajdonú korábbi fizetési
számla esetében a társtulajdonosnak is alá kell írnia a nyilatkozatot annak ellenére, hogy a Budapest Banknál lévő fizetési számlán
nem társtulajdonos.

Beszedések áthozatala
Ide értendő minden olyan csoportos beszedési megbízás (más néven közüzemi megbízás), vagy egyéb beszedés, melyet a
szolgáltatók a korábbi fizetési számlájára a Számlaváltási Meghatalmazás aláírását megelőző 13 hónapban indítottak, azaz
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A Számlaváltást minden magyarországi pénzforgalmi szolgáltató a Kormány 263/2016. (VIII.31.) rendelete alapján 2016. október
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beszedést kezdeményeztek függetlenül attól, hogy az teljesült, vagy sem. A pénzintézetek minden csoportos beszedési megbízás
felhatalmazásán történő módosításról elektronikus üzenetben értesítik a kedvezményezettet, pl. közüzemi szolgáltatót. Ez által a
szolgáltató automatikusan értesül minden változásról, ha ezt az elektronikus üzenetet feldolgozza, amit tapasztalatok alapján csak a
nagyobb szolgáltatók végeznek el az ügyfelük külön jelzése nélkül.
Választhatja, hogy valamennyi az elmúlt 13 hónapban kezdeményezett megbízás átkerüljön az új fizetési számlájára, vagy csak az
Ön által meghatározott megbízásokat kéri át. Ez utóbbi esetben a megbízások átkéréséhez szükséges minden adatot megadnia a
Számlaváltási Meghatalmazás 1. mellékletében. Ugyanígy minden adat megadására szükség lehet, ha az áthozandó megbízáson
módosítani szeretne (pl. limitösszeg, megbízás lejárata, stb).
Megfontolandó:
 ha minden megbízás áthozatalát kéri, akkor azokon az áthozatalt követően is tud módosítani, pl. az Internetbank
szolgáltatásunkkal;
 ha mégis a részleges áthozatal mellett dönt, akkor készüljön előre az adatokkal, nyomtassa ki a tájékoztató mögött található
meghatalmazás 1. mellékletét annyi példányban, ahány megbízást áthozni kíván, majd keresse meg a közüzemi
szolgáltatók által kiállított utolsó számlát és az alapján töltse ki azt.
Választhatja, hogy a korábbi számlavezető pénzintézete helyett saját maga értesíti a közüzemi szolgáltatókat.
Megfontolandó:
 ha kapcsolatban áll kisebb szolgáltatóval, akkor javasolt vállalnia, hogy az értesítést Ön teszi meg a szolgáltató felé, ugyanis
jellemzően ezen szolgáltatók csak az ügyfeleik saját kérése alapján vezetik át a számlaszám változást;
 a pénzforgalmi szolgáltatók minden esetben, kérés nélkül értesítik a szolgáltatókat a csoportos beszedési megbízások
rögzítését követően, mert ezt a pénzforgalmi törvény előírja számukra.
Átkérhet más típusú beszedési megbízásokat is, pl. hatósági beszedés. Ekkor a 4. mellékletben található adatokat kell megadnia,
szintén megbízásonként.
Megfontolandó:
 ezek az egyéb típusú beszedések jellemzően hitelfelvételhez kapcsolódnak, vagy egy másik szerződés alapján kerültek
korábbi fizetési számlájára, így áthozataluk sok esetben a szerződés módosításával járnak;
 a szolgáltató a szerződés módosításához feltételeket szabhat, így összességében javasolt a számlaszám változást a másik
félnél kezdeményezni, akivel a szerződést kötötte.

Rendszeres átutalási megbízások áthozatala
Ide értendő minden rendszeres és fix összegű átutalási megbízás (más néven állandó átutalási megbízás), mely a korábbi fizetési
számláján a Számlaváltási Meghatalmazás aláírásakor él. A nem fix összegű, hanem pl. egy számla teljes egyenlegének átutalására
szolgáló megbízásokat a számlaváltási folyamattal nem tudja áthelyezni.
Választhatja, hogy minden rendszeres átutalási megbízás átkerüljön az új fizetési számlájára, vagy csak az Ön által meghatározott
megbízásokat kéri át. Ez utóbbi esetben a megbízások átkéréséhez szükséges minden adatot megadnia a Számlaváltási
Meghatalmazás 2. mellékletében. Ugyanígy minden adat megadására szükség lehet, ha az áthozandó megbízáson módosítani
szeretne, pl. megjegyzés.
Megfontolandó:
 ha minden megbízás áthozatalát kéri, akkor azokon az áthozatalt követően is tud módosítani, pl. az Internetbank
szolgáltatásunkkal;
 ha mégis a részleges áthozatal mellett dönt, akkor készüljön előre az adatokkal, nyomtassa ki a tájékoztató mögött található
meghatalmazás 2. mellékletét annyi példányban, ahány megbízást áthozni kíván, majd keresse meg a közüzemi
szolgáltatók által kiállított utolsó számlát és az alapján töltse ki azt.

Beérkező ismétlődő átutalás áthozatala
Ide értendő minden beérkező átutalás (jóváírás), melyet a korábbi fizetési számlájára a Számlaváltási Meghatalmazás aláírását
megelőző 13 hónapban indítottak. Ismétlődő megbízásként értelmezhető, ha ez idő alatt legalább kétszer érkezett ugyanarról a
fizetési számláról az Ön számlájára átutalás. Amennyiben az átutalás ismétlődő ugyan, de az ismétlődések ritkábbak, pl.
évenkéntiek, akkor is kérheti azok áthelyezését. Jellemzően ide tartozhat a jövedelem, vagy nyugdíj jóváírás, esetleg pl. lakáskiadás
bérleti díja. A rendelet értelmében a Budapest Bank értesíteni fogja azt a pénzintézetet, aki az Önnek átutaló személy, vagy társaság
számláját vezeti, hogy értesítse a számlaszám változásról az átutalást indítót.
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Választhatja, hogy valamennyi az elmúlt 13 hónapban a korábbi fizetési számlájára érkező jóváírások, vagy csak az Ön által
meghatározottakat kéri át. Ez utóbbi esetben a megbízások átkéréséhez szükséges minden adatot megadnia a Számlaváltási
Meghatalmazás 3. mellékletében, beleértve az Önnek átutalást indító elérhetőségi adatait is.
Választhatja, hogy a korábbi számlavezető pénzintézete helyett saját maga értesíti a Fizető fele(ke)t.
Megfontolandó:
 kérdéses, hogy az Önnek átutaló személyek, vagy társaságok elvégzik-e az átutalás módosítását, vagy sem egy levél alapján,
melyet az Ön korábbi pénzforgalmi szolgáltatójától fognak kapni;
 egyes társaságoknak a számlaszám változására saját formanyomtatványaik vannak, csak ezeken fogadják el a változás
bejelentését, így a számlaszám módosulását is;
 számos munkáltató az új számlaszámot csak meghatározott napig fogadja el, ezt követően már csak a következő havi bért
tudja az új számlára indítani (pl. 20-ig összesíti a jelenléti íveket, és ez alapján indítja el az átutalást 1-én a számlájára,
melyet 3-i teljesítéssel kér azon jóváírni).
 Mindezek alapján lehet, hogy gyorsabb és megbízhatóbb megoldás Önnek, ha saját maga értesíti őket
Kérheti rendszeres, de ritkábban teljesülő, az elmúlt 13 hónapban kevesebb, mint két alkalommal teljesült átutalások áthelyezését
is, ekkor az 5. mellékletben kell megadjon minden adatot az átutalásra vonatkozóan.

Korábbi számla megszüntetése
A Budapest Bank eljár az Ön nevében a korábbi számlavezetőjénél a számla bezárása és a maradék egyenleg átutalása érdekében,
de ezt csak akkor tudja megtenni, ha korábban minden rendszeres megbízás áthelyezésre, vagy törlésre került. Így ezt a lehetőséget
akkor tudja választani, ha a Számlaváltási Meghatalmazás előző kérdéseinél a minden/valamennyi megbízás átvitelét kérte.
Kérheti a régi számlája keretszerződésének felmondását és a maradványegyenleg áthelyezését.
Megfontolandó:
 ezzel a lehetősséggel megspórolhat egy ügyintézést a korábbi számlavezetőjénél;
 viszont a korábbi számlavezetője csak akkor fogja kérését teljesíteni, pl. ha a számláján nincs tartozás és nem kapcsolódik
hozzá más szolgáltatás, melyet külön meg kell szüntessen;
 tapasztalatok alapján a korábbi számla megszüntetése csak személyes intézés esetében sikeres.
 Összefoglalva, éljen a lehetőséggel, de ne csalódjon, ha a számlát nem sikerül bezárni a számlaváltási folyamatban.
Készüljön fel rá, hogy ezt később saját magának kell esetleg elintéznie.

Adatkezelés és továbbítás
A megbízások adatait az Ön korábbi számlavezetője át fogja adni a Budapest Banknak. Ha minden a számlájáról induló átutalási,
vagy beszedési megbízás áthelyezését kérte, akkor előfordulhat, hogy olyan megbízás is áthelyezésre kerül, melyre nem is gondolt,
nincs emlékezetében. Éppen ezért élhet az alábbi lehetőséggel.
Kérheti, hogy Önnek is küldje el a korábbi számlavezetője az áthelyezett megbízás adatait.
Megfontolandó:
 ezzel a lehetősséggel megspórolhat egy ügyintézést a korábbi számlavezetőjénél;
 Amennyiben Ön kéri, hogy a korábbi számlavezető bankja küldje meg Önnek is a megbízások adatait, úgy értesülni fog arról,
hogy a korábbi számlavezető bankja visszautasította-e kérését. A számlamegszüntetés esetleges akadályáról minden
esetben közvetlenül is kapni fog értesítést a korábbi számlavezetőtől.

Új számlaszáma és a Bankváltás napja
A számlaváltáshoz természetesen szükség van arra a számlaszámára, melyre a megbízások áthelyezését kéri, valamint választhat egy
napot is, amikorra a számlaváltás megtörténjen.
Kötelezően meg kell adnia a Budapest Banknál nyitott, vagy vezetett számlájának számát, melyre a megbízások árhelyezését kéri
és egy dátumot, amikor a számlaváltás megtörténjen. Ez utóbbi nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás aláírását követő 13.
munkanap, mert a megbízások áthozatala legkorábban ekkorra történhet meg.
Megfontolandó:
 hogy milyen dátumot válasszon a számlaváltásra, ugyanis ezt követően a Budapest Banknál lévő számlájáról fognak
teljesülni a megbízások;
 ekkortól kell ezen a számlán fedezetet biztosítani az átutalások/beszedések teljesítéséhez;
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érdemes kommunikálni a számlaszám változást pl. a szolgáltatók felé, hogy át tudják vezetni az új számlaszámot a saját
rendszereikben;
ugyanakkor fontos, hogy a munkáltatója is erre a napra biztosan átvezesse a számlaszám változását, hogy erre a számlára
utalja jövedelmét és ne Önnek kelljen pénztári befizetéssel, vagy átutalással gondoskodnia fedezetről a megbízások
teljesítéséhez;
ha kérte a korábbi számlája megszüntetését is, akkor előfordulhat, hogy az nem azonnal, hanem a számlavezetőjénél
alkalmazott felmondási idő elteltével (jellemzően 30 nap) fog megtörténni, így az azon lévő egyenleg átutalása is ekkor fog
megtörténni;
a számla megszüntetéséig pedig érkezhet még olyan rendszeres átutalás rá, melyet ugyan átkért, de az átutaló fizető fél
még nem vezette át ezt saját megbízásán.
Mindezek alapján javasolt egy időben még belátható, de kellően távoli dátum megadása a számlaváltáshoz, pl. két hónap
múlva.

A számlaváltás folyamata és határidők
Miután kitöltötte és aláírta a Számlaváltási Meghatalmazást, akkor a Budapest Bank



Ellenőrzi, hogy a kötelező nyilatkozatokat megtette és aláírta a meghatalmazást, azaz el tudj-e járni az alapján a korábbi
pénzintézeténél, vagy sem.
Ha minden rendben, akkor 2 napon belül a benne szereplő adatokat és magát a meghatalmazást is elektronikusan
továbbítja az Ön korábbi számlavezető pénzintézetének.

A korábbi számlavezetője







Ellenőrzi a személyes adatait, de a Budapest Bank által elvégzett ügyfél azonosítást elfogadhatja, azaz pl. az aláírását nem
kell ellenőriznie, csak az adatainak helyességét. Ezért is fontos, hogy megváltozott adatait mindig időben jelentse
pénzintézeténél.
Sikeres ellenőrzést követően összegyűjti az Ön által átkért megbízások adatait és 5 munkanapon belül továbbítja azt
részünkre.
A bankváltás napjával a megbízásokat megszünteti.
Kérése és az Önnel kötött szerződés alapján a számlát a bankváltás napjával, vagy a felmondási idő végén zárja, és a
fennmaradó egyenleget átutalja a Budapest Banknál nyitott számlájára.
Ha a számla zárásának bármilyen akadálya merül fel, akkor haladéktalanul értesíti Önt erről.

A Budapest Bank





5 munkanapon belül a korábbi számlavezető által átadott megbízásokat a bankváltás napjára, mint kezdő nap rögzíti. Ha Ön
kérte, akkor a módosított adatokkal történik meg a megbízás felvétele.
Ha Ön nem vállalta, akkor ezzel egyidejűleg értesíti a számlájára rendszeres átutalást indító Fizető felet a számlavezető
pénzintézetén keresztül a számlaszáma módosulásáról.
Értesíti a beszedőket az új fizetési számláról, és megjelöli azt az időpontot, amelytől kezdődően a beszedési megbízást az új
fizetési számla terhére teljesíti.
Végül értesíti Önt a számlaváltás lezárásáról, vagy az esetleges problémákról.

Általános tudnivalók
A Budapest Bank csak Magyarországon belüli és forint megbízások átvételét vállalja a számlavezetési folyamatban és csoportos
beszedési megbízás esetében automatikusan értesíti a kedvezményezettet a megbízás rögzítéséről elektronikusan.
A Budapest Bank a számlaváltásért külön költséget nem számít fel. A számlanyitás, számlavezetés költségeivel kapcsolatban a
mindenkor hatályos hirdetmények az irányadóak. A hirdetmények megtalálhatóak a www.budapestbank.hu oldalon a
Lakossági/Számlavezetés menüpont alatt.
A számlaváltásról érdeklődhet bármely bankfiókunkban munkatársainknál, vagy a Telebankban (+36/40-477-777).
Amennyiben a számlaváltási folyamattal kapcsolatos panaszának kivizsgálási eredményével nem ért egyet, úgy a Pénzügyi Békéltető
Testülethez (levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: +36-1/4899-700, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu székhelye:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) fordulhat. Pénzintézetünk általános alávetési nyilatkozatot nem tett a Békéltető Testület
döntéseinek.
Fogyasztóvédelmi
vizsgálat
indításához
a
szükséges
formanyomtatványokat
elektronikusan
a
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok weboldalon érheti el. Pénzintézetünktől is
térítésmentesen kérheti a dokumentumok megküldését (levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43., telefon: 06-40-477777, e-mail cím: info@budapestbank.hu)..
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Mire figyeljen számlaváltás során
A számlaváltás elindítását követően jó, ha folyamatosan figyelemmel kíséri számláján történt változásokat, melyhez korábbi
számlavezetője és a Budapest Bank által is biztosított Internetbank szolgáltatást tudja a legjobban használni. Itt azonnal látja,
hogyha egy megbízást áthelyeztek a számlájára és azon szükség esetén módosíthat, valamint számlaforgalmát, beérkező jóváírásait
is nyomon tudja követni.
Emellett figyelje a közüzemi szolgáltatók, vagy egyéb társaságok, személyek felé a fizetési kötelezettségeinek időbeni teljesítésére.
Ezt a szolgáltatók által küldött számla ellenőrzésével teheti meg, melyen legtöbbször a számlaszám megváltozását jelölni szokták.
Nagyobb szolgáltatók esetében az Internetbankban is nyomon követheti a csoportos beszedési megbízás státuszának változását, ami
szintén fontos információ. Amikor a „Szolgáltató által elfogadva” státusz jelenik meg a megbízásnál, akkor ez azt jelenti, hogy a
szolgáltató átvezette saját rendszerében a változást. Amennyiben a szolgáltatók által kiállított számlán vagy Internetbankjában a
megbízás státuszánál nem lát változást, érdemes telefonos, vagy internetes ügyfélszolgálatukon keresztül, esetleg személyesen
érdeklődnie.
Csoportos beszedési megbízása áthozatala után előfordulhat, hogy a számláján nincs időben fedezet. Ekkor hasznos a Mobilbank
szolgáltatás, mellyel nemcsak a számláján teljesülő megbízásokat tudja figyelemmel kísérni, hanem a sikertelen beszedés sorbaállításáról is információt kaphat (amennyiben korábban engedélyezte a sorba-állítás beállítását). Az első ilyen üzenet után további
maximum 4 napja van, hogy a számlájára befizessen, vagy átutaljon.
Rendszeres átutalási megbízásai során csak arra kell figyeljen, hogy azok teljesítésére fedezetet biztosítson a számláján. A következő
fizetési határidőt szintén ellenőrizni tudja Internetbankon keresztül. Ha adott napon megbízását nem tudjuk teljesíteni, akkor azt
későbbi napokon nem kíséreljük meg újra, hanem visszautasítjuk, így saját magának kell a teljesítésről, pl. eseti átutalással
gondoskodnia.
A számlájára érkező jóváírások áthelyezése során mindig ellenőrizze, hogy az átutaló személy, vagy társaság fogadta-e a Budapest
Bank jelzését, vagy ezt kizárólag Öntől fogadják el. Elfogadásuk hiányában még korábbi számlájára utalnak. Általában a munkáltatók
az ilyen jellegű kérést meghatározott idő alatt dolgozzák fel, így csak a következő havi bért utalják az új számlára. Ugyanez fordulhat
elő más társaságok esetében is. Magánszemélyek esetében jellemzően ez a változás gyorsabban kerülhet átvezetésre, de nagyobb
eséllyel várják az Ön személyes közbenjárását.
Ha mindezeket figyelembe veszi, akkor hasznos lehet a számlaváltásra olyan időszakot választania, amely idő alatt a fenti
feladatokra oda tud figyelni. A Budapest Banknak adott Számlaváltási Meghatalmazásában is javasolt olyan Bankváltási napot
megadnia, amely kellőidőt biztosít arra, hogy a változások átvezetésre kerülhessenek minden szolgáltatónál, az Önnek átutaló
társaságnál, személynél, így pl. 2 hónappal későbbi dátumot adjon meg, mint amikor aláírja azt.
Végezetül engedje meg, hogy megköszönjük, hogy a Budapest Bankot választotta számlavezető bankjának és reméljük, hogy a fenti
információkkal megkönnyítjük döntését a számlaváltás elindításával kapcsolatban.
Budapest Bank
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SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS

2

- azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében –

Alulírott

3

TULAJDONOS

TÁRSTULAJDONOS

név:
születési hely:
születési dátum:
anyja neve:
azonosító
száma:

okmány

típusa:
értesítési cím

4

országkód,
irányítószám:
település:
utca, házszám:
elérhetőségek
telefonszám:
mobil telefonszám:
e-mail cím:
ezúton megbízom a Budapest Bankot (a továbbiakban: Új Pénzforgalmi Szolgáltató), a fizetési számla váltásról szóló 263/2016.
(VIII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően a
__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ -nál (a továbbiakban: Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató) vezetett __ __ __ devizanemű,
__ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ pénzforgalmi jelzőszámú lakossági
fizetési számlámhoz (a továbbiakban: Korábbi Fizetési számla) kapcsolódóan az alábbiakkal.
Beszedési Megbízások
1. nyilatkozat, egyik kiválasztandó




2

Valamennyi – az elmúlt 13 hónapban - a számlám terhére a beszedők által kezdeményezett ismétlődő csoportos
5
6
beszedési megbízás átvitelét kérem (a továbbiakban: Beszedési Megbízások), vagy
Részleges áthelyezést kérek, összesen __ __ db átkért csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazásra
vonatkozóan, ehhez egyenként kitöltöm az 1. sz. mellékletet.

A Számlaváltási Meghatalmazás két példányban készül, melyből egy példány a fogyasztót, egy példány az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót illeti.

3

Ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást adhatnak.
Tudomásul veszem, hogy a Korábbi és az Új Pénzforgalmi Szolgáltató a fizetési számla váltással kapcsolatos értesítéseit a fenti levelezési címre küldi
meg.
5
Valamennyi Beszedési Megbízás átvitelének bejelölése esetén az 1. számú mellékletben csak azokat a Beszedési Megbízásokat kell megjelölni,
amelynek adatait az Ügyfél módosítani kívánja. Amennyiben egyetlen Beszedési Megbízás adatait sem kívánja az Ügyfél módosítani, úgy az 1. számú
mellékletet nem kell kitölteni.
6
Beszedési Megbízásnak a csoportos beszedési megbízások minősülnek. Amennyiben az Ügyfél egyéb beszedési felhatalmazásait is át kívánja vinni, úgy
azokat a 4. sz. melléklet megfelelő példányszámban történő kitöltésével tudja megadni.
4
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2. nyilatkozat, opcionális



Nyilatkozom, hogy az Új Pénzforgalmi Szolgáltató helyett saját magam végzem el a Beszedési Megbízások
kedvezményezettjeinek a Rendelet szerinti értesítésével összefüggő feladatokat.
3. nyilatkozat, opcionális



Csoportos beszedési megbízásnak nem minősülő, egyéb beszedési felhatalmazásom átvitelét is kérem, összesen __
__ db átkért egyéb beszedési felhatalmazásomra vonatkozóan, ehhez egyenként kitöltöm a 4. sz. mellékletet.

Rendszeres Átutalási Megbízások
Egyik kiválasztandó




7

Valamennyi - jelenleg fennálló - fix összegű rendszeres átutalási megbízásom átvitelét kérem (a továbbiakban:
Rendszeres Átutalási Megbízások), vagy
Részleges áthelyezést kérek, összesen __ __ db rendszeres átutalási megbízásra vonatkozóan, ehhez egyenként
kitöltöm a 2. sz. mellékletet.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Korábbi Fizetési számlámhoz kapcsolódó nem fix összegű rendszeres, vagy nem
Rendszeres Átutalási Megbízások áttelepítésére jelen Számlaváltási Meghatalmazás nem terjed ki.
Rendszeres Jóváírások
1. nyilatkozat, egyik kiválasztandó




Valamennyi - az elmúlt 13 hónapban - beérkező ismétlődő átutalás átvitelét kérem (a továbbiakban: Rendszeres
8
Jóváírások), vagy
Részleges áthelyezést kérek, összesen __ __ db átkért beérkező ismétlődő átutalásra vonatkozóan, ehhez egyenként
kitöltöm a 3. sz. mellékletet.

2. nyilatkozat, opcionális



Nyilatkozom, hogy az Új Pénzforgalmi Szolgáltató helyett saját magam végzem el a Rendszeres Jóváírások fizető
feleinek a Rendelet szerinti értesítésével összefüggő feladatokat.
3. nyilatkozat, opcionális



Egyéb - a 13 hónap alatt legalább 2 beérkező átutalási gyakoriságot el nem érő - Rendszeres jóváírásom átvitelét is
kérem, összesen __ __ db átkért Rendszeres jóváírásomra vonatkozóan, ehhez egyenként kitöltöm a 5. sz.
mellékletet.

Fizetési számla megszüntetése



A fizetési megbízások teljes körű áthelyezését követően Korábbi Fizetési számla keretszerződést felmondom és kérem
a fennmaradó pozitív egyenleg átutalását az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett Új Fizetési számlámra.

Tudomásul veszem és elfogadom az alábbiakat.
 A fizetési számla megszüntetésének időpontja a Bankváltás Napja, vagy - amennyiben a Korábbi Pénzforgalmi
Szolgáltatóval felmondási időben állapodtam meg – a Bankváltás Napjától számított felmondási idő utolsó napja.
 Bármelyik fizetési megbízás típusra (beszedési megbízás, rendszeres átutalási megbízás, beérkező ismétlődő átutalás)
adott részleges áthelyezési meghatalmazás a számlazárást kizárja.
 A Korábbi Fizetési számlám csak abban az esetben kerül megszüntetésre, ha azzal kapcsolatban a Korábbi Pénzforgalmi
Szolgáltatóval szemben fennálló valamennyi kötelezettségemet teljesítettem, és nem áll fenn egyéb kizáró ok.
 Amennyiben a Korábbi Fizetési számlám megszüntetésének bármiféle akadálya van, úgy annak tényéről és a
számlamegszüntetést akadályozó okról a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatni köteles.
7

Valamennyi Rendszeres Átutalási Megbízás átvitelének bejelölése esetén a 2. számú mellékletben csak azokat a Rendszeres Átutalási Megbízásokat kell
megjelölni, amelynek adatait az Ügyfél módosítani kívánja. Amennyiben egyetlen Rendszeres Átutalási Megbízás adatait sem kívánja az Ügyfél
módosítani, úgy a 2. számú mellékletet nem kell kitölteni.
8
Rendszeres jóváírásnak 13 hónap alatt legalább 2 beérkező átutalás minősül. Amennyiben az Ügyfél ezen jóváírásain felül is szeretné valamely
jóváírásának átvitelét, úgy azt az 5. sz. melléklet megfelelő példányszámban történő kitöltésével tudja megadni.
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Adatkezelés és adattovábbítás



Kérem a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatót, hogy jelen Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt Rendszeres
Jóváírások, Beszedési Megbízások és Rendszeres Átutalási Megbízások vonatkozásában az Új Pénzforgalmi Szolgáltató
részére átadott információkat részemre is megküldeni szíveskedjen.

Felhatalmazom az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, hogy a számlaváltás keretében a képviseletemben eljárva megkérje a Korábbi
Pénzforgalmi Szolgáltatótól a fenti banktitoknak minősülő adatokat, egyúttal felhatalmazom a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatót,
hogy ezeket az adatokat az Új Pénzforgalmi Szolgáltató részére megadja.
Felhatalmazom az Új és a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatót, hogy a Beszedési Megbízások kedvezményezettjeinek és a
Rendszeres Jóváírások fizető feleinek a Rendelet szerinti értesítése során a számlaváltással összefüggő, banktitoknak minősülő
adatokat átadja.
A számlaváltás keretében az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál nyitott és vezetett lakossági fizetési számla pénzforgalmi
jelzőszáma: __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ devizaneme: __ __ __,(a
továbbiakban: Új Fizetési számla).
9

Megbízom az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót azzal, hogy 20__ __ . __ __ . __ __ . napjától (a továbbiakban: Bankváltás Napja) az Új
Fizetési számlámról teljesítse a Beszedési Megbízásokat és a Rendszeres Átutalási Megbízásokat.
Megbízom az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, hogy a nevemben járjon el annak érdekében, hogy a Korábbi Pénzforgalmi
Szolgáltató az alábbi feladatokat hajtsa végre (a megbízás az alábbi feladatok közül csak a fenti nyilatkozatomnak megfelelő,
releváns feladatokra vonatkozik):


a Rendszeres Átutalási Megbízásaimat a Bankváltás Napjától vonja vissza,



a Korábbi Fizetési számlán állítsa le a Beszedési megbízások teljesítését,



a Korábbi Fizetési számlán állítsa le a Rendszeres Jóváírásokat (felmondási idő kikötése esetén a Bankváltás Napjától
számított felmondási idő leteltétől),



a Korábbi Fizetési számlám, felmondási idő hiányában a Bankváltás Napján, felmondási idő kikötése esetén a Bankváltás
Napjától számított felmondási idő leteltekor szüntesse meg.



a Korábbi Fizetési számlám megszüntetése időpontjában fennálló egyenlegét az Új Fizetési számlámra utalja át.

Amennyiben a Beszedési Megbízások kedvezményezettjeinek és/vagy a Rendszeres Jóváírások fizető feleinek értesítésével
összefüggő feladatokat nem magam végzem el, megbízom az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót azzal, hogy:


a Korábbi Fizetési számlámra ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető pénzforgalmi szolgáltatói útján
tájékoztassa az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett Új Fizetési számlámról és/vagy;



a beszedőket tájékoztassa az Új Fizetési számlámról, megjelölve azt az időpontot, amelytől kezdődően a beszedési megbízást
az Új Fizetési számlám terhére teljesíti.



Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti, banktitoknak minősülő adatokat az Új Pénzfogalmi Szolgáltató a számlaváltás keretében az
ismétlődően átutalást teljesítő fizető félnek, illetve a beszedés kedvezményezettjének megadja.



Tudomásul veszem, hogy az Új Pénzfogalmi Szolgáltató a fenti tájékoztatási kötelezettségének csak abban az esetben tesz
eleget, ha a Korábbi Pénzfogalmi Szolgáltató által, vagy az általam megadott információk azt számára lehetővé teszik.

Hozzájárulok, hogy a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltató a Bankváltás Napjától a Korábbi Fizetési számlán/Fizetési számlát (a
hozzájárulás az alábbi feladatok közül csak a fenti nyilatkozatomnak megfelelő, releváns feladatokra vonatkozik):


a Rendszeres Átutalási Megbízásaimat törölje,



ne teljesítse a Beszedési megbízásokat,



ne írja jóvá a Rendszeres Jóváírásokat (felmondási idő kikötése esetén a Bankváltás Napjától számított felmondási idő
leteltétől),

A Bankváltás Napja a fizetési számlaváltás napja. A Bankváltás Napja a Rendelet értelmében nem lehet korábbi, mint a Meghatalmazás záradékolását
követő 13. munkanap.
9
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felmondási idő kikötése hiányában a Korábbi Fizetési számlát szüntesse meg. Felmondási idő kikötése esetén a Korábbi
Fizetési számlát a Bankváltás Napjától számított felmondási idő leteltekor szüntesse meg.



a Korábbi Fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget utalja át az Új Fizetési számlámra.

A Számlaváltási Meghatalmazás aláírásával tudomásul veszem:


hogy amennyiben a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál és az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál rögzített alábbi azonosító
adataim (születési hely, születési dátum, anyja neve) között eltérés van, vagy a Régi Pénzforgalmi Szolgáltatónál vezetett
fizetési számlám számát tévesen jelöltem meg, akkor ez a Számlaváltás akadályát jelenti, azaz az Új Pénzforgalmi
Szolgáltató nem tudja vállalni a megbízás teljesítését.



hogy jelen meghatalmazás az aláírását követő 6. munkanaptól az egyszerűsített fizetési számlaváltás eljárás keretében
nem visszavonható, melynek következményét vállalom.



és elfogadom, hogy amennyiben a Bankváltás Napjától harmadik fél hibájából adódóan (pl. Fizető fél, Kedvezményezett fél,
stb.) nem kerülnek teljesítésre jelen számlaváltással érintett Beszedési Megbízások és Rendszeres Jóváírások, úgy ebből
adódóan sem az Új, sem a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatót felelősség nem terheli.



és elfogadom, hogy amennyiben olyan szolgáltatást kívánok átvinni az Új Pénzforgalmi Szolgáltatóhoz, amely szolgáltatást az
Új Pénzforgalmi Szolgáltató nem nyújt, akkor ezen megbízások az Új Pénzforgalmi Szolgáltató által nem kerülnek átvételre.

Jelen Számlaváltási Meghatalmazást a Számlaváltási Tájékoztató ismeretében, és az abban foglaltak elfogadásával írtam alá.
Aláírásommal igazolom, hogy a jelen számlaváltási meghatalmazást (és mellékleteit), az Új Pénzforgalmi Szolgáltató által
záradékolt példányát átvettem.
Kelt, ………………………, 20…. év, ………………. hó …….. nap

Aláírás(ok):

……………………………………………

……………………………………………

NÉV (nyomtatva):

……………………………………………

……………………………………………

Tulajdonos

Társtulajdonos

ZÁRADÉK

Alulírott, az Új Pénzforgalmi Szolgáltató képviseletében kijelentem, hogy a Számlaváltási Meghatalmazást (és mellékleteit) az Új
Pénzforgalmi Szolgáltató nyilvántartásba vette.

Kelt, ………………………………, 20…. év, ………………. hó …….. nap

……………………………………………………………………………………………..
Új Pénzforgalmi Szolgáltató képviselője
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10
1. sz. melléklet
(az átkért beszedési megbízások száma szerint szükséges példány töltendő ki)

FELHATALMAZÓ LEVÉL
- beszedési megbízás átkérésére és teljesítésének módosítására -

10

Alulírott Számlatulajdonos megbízom az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, az Új Fizetési számlám terhére, az alább
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás átkérésére a Korábbi Pénzforgalmi
Szolgáltatótól (és azok teljesítését a következőkben foglalt feltételeknek megfelelően módosítom):
Jogosult neve:
Jogosult azonosítója:
Kötelezett neve:
Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:
Fogyasztó azonosítója a jogosultnál:
Limitösszeg (ha van):
Limitösszeg átadhatósága a szolgáltatónak (Igen/Nem):
Érvényesség kezdete az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál:
Érvényesség vége (ha van):
Számlatulajdonos értesíti a beszedőt (Igen/Nem):
A kiemelt adatok megadása kötelező.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben a korábban megadott felhatalmazásom csak a beszedési
megbízás Kedvezményezettjének írásbeli hozzájárulásával vonható vissza vagy módosítható, úgy a jelen
felhatalmazásom, csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával válik érvényessé, amely hozzájárulás
megszerzésének kötelezettsége engem terhel.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy átkérés esetén csak a fent megadott Kedvezményezett azonosító és
fogyasztó azonosító adatok alapján beazonosítható beszedési megbízásra adott felhatalmazásom kerül törlésre a
Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy átkérés esetén a beszedési megbízásra adott felhatalmazásom a fent
magadott részletes adatokkal kerül rögzítésre az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál.

Kelt, ………………………, 20…. év, ………………. hó …….. nap

Aláírás(ok):

……………………………………………

……………………………………………

NÉV (nyomtatva):

……………………………………………

……………………………………………
Tulajdonos

Társtulajdonos

10

Ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást
adhatnak.

H-429/2016

Közzétételt követően publikus

10
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2. sz. melléklet
(az átkért rendszeres átutalások száma szerint szükséges példány töltendő ki)

MEGHATALMAZÁS
- rendszeres átutalások átkérésére és teljesítésének módosítására 11

Alulírott Számlatulajdonos megbízom az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, az Új Fizetési számlám terhére, az alább
megnevezett rendszeres átutalás átkérésére a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatótól és azok teljesítését a
következőkben foglalt feltételeknek megfelelően módosítom:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett BIC:
Kedvezményezett számlaszám (IBAN):
Összeg:
Devizanem:
Gyakoriság mértéke (periódus):
Gyakoriság egysége (nap, hét, hónap):
Munkaszünet esetén (Előtte/Utána):
Közlemény:
Megjegyzés (végrehajtási feltétel):
Első utalás dátuma az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál:
Érvényesség vége (utolsó utalás dátuma az ügyfél
eredeti megbízása alapján vagy visszavonásig):
A kiemelt adatok megadása kötelező.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy átkérés esetén csak a fent megadott adatok alapján beazonosítható
rendszeres átutalásom kerül törlésre a Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy átkérés esetén a rendszeres átutalásom a fent magadott részletes
adatokkal kerül rögzítésre az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál.
Kelt, ………………………, 20…. év, ………………. hó …….. nap

Aláírás(ok):

……………………………………………

……………………………………………

NÉV (nyomtatva):

……………………………………………

……………………………………………

Tulajdonos

Társtulajdonos

11

Ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást
adhatnak.

H-429/2016

Közzétételt követően publikus

11
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3. sz. melléklet
(az átkért beérkező ismétlődő átutalások száma szerint szükséges példány töltendő ki)

MEGHATALMAZÁS
- beérkező ismétlődő átutalások átkérésére 12

Alulírott Számlatulajdonos megbízom az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, az Új Fizetési számlám javára, az alább
megnevezett beérkező ismétlődő átutalás átkérésére:
Kezdeményező neve:
Kezdeményező BIC:
Kezdeményező számlaszám (IBAN):
Összeg:
Devizanem:
Gyakoriság mértéke (periódus):
Gyakoriság egysége (nap, hét, hónap):
Jogcím:
Közlemény:
Számlatulajdonos
értesíti
kezdeményezőt? (Igen/Nem):

a

Kezdeményező adatai (ha nem a számlatulajdonos értesíti)
Országkód:
Irányítószám:
Település:
Cím (utca, házszám):
Értesítendő (számfejtő) cég neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
A kiemelt adatok megadása kötelező.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a sikeres átkérés feltétele, hogy az átutalási megbízást kezdeményező
fizető fél a megbízást módosítása.
Kelt, ………………………, 20…. év, ………………. hó …….. nap

Aláírás(ok):

……………………………………………

……………………………………………

NÉV (nyomtatva):

……………………………………………

……………………………………………

Tulajdonos

Társtulajdonos

12

Ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást
adhatnak.

H-429/2016

Közzétételt követően publikus
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4. sz. melléklet
(az átkért beszedési megbízások száma szerint szükséges példány töltendő ki)

FELHATALMAZÓ LEVÉL
- egyéb beszedési felhatalmazás átkérésére és teljesítésének módosítására 13

Alulírott Számlatulajdonos megbízom az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, az Új Fizetési számlám terhére, az alább
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás átkérésére a Korábbi Pénzforgalmi
Szolgáltatótól (és azok teljesítését a következőkben foglalt feltételeknek megfelelően módosítom):
Jogosult neve:
Jogosult számlaszáma:
Kötelezett neve:
Egyedi azonosító (pl. szerződésszám):
Limitösszeg:
Érvényesség kezdete az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál:
Érvényesség vége (ha van):
Számlatulajdonos értesíti a Jogosultat (Igen/Nem):
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben a korábban megadott felhatalmazásom csak a beszedési
megbízás Kedvezményezettjének írásbeli hozzájárulásával vonható vissza vagy módosítható, úgy a jelen
felhatalmazásom, csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával válik érvényessé, amely hozzájárulás
megszerzésének kötelezettsége engem terhel.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy átkérés esetén csak a fent megadott Kedvezményezett azonosító és
fogyasztó azonosító adatok alapján beazonosítható beszedési megbízásra adott felhatalmazásom kerül törlésre a
Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónál.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy átkérés esetén a beszedési megbízásra adott felhatalmazásom a fent
magadott részletes adatokkal kerül rögzítésre az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál.

Kelt, ………………………, 20…. év, ………………. hó …….. nap

Aláírás(ok):

……………………………………………

……………………………………………

NÉV (nyomtatva):

……………………………………………

……………………………………………

Tulajdonos

Társtulajdonos

13

Ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást
adhatnak.

H-429/2016

Közzétételt követően publikus

13
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5. sz. melléklet
(az átkért beérkező ismétlődő átutalások száma szerint szükséges példány töltendő ki)

MEGHATALMAZÁS
- Egyéb (a 13 hónap alatt legalább 2 beérkező átutalási gyakoriságot el nem érő) beérkező ismétlődő átutalások
átkérésére 14

Alulírott Számlatulajdonos megbízom az Új Pénzforgalmi Szolgáltatót, az Új Fizetési számlám javára, az alább
megnevezett beérkező ismétlődő átutalás átkérésére:
Kezdeményező neve:
Kezdeményező BIC:
Kezdeményező számlaszám (IBAN):
Összeg:
Devizanem:
Gyakoriság mértéke (periódus):
Gyakoriság egysége (nap, hét, hónap):
Jogcím:
Közlemény:
Számlatulajdonos értesíti a
kezdeményezőt? (Igen/Nem):
Kezdeményező adatai (ha nem a számlatulajdonos értesíti)
Országkód:
Irányítószám:
Település:
Cím (utca, házszám):
Értesítendő (számfejtő) cég neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a sikeres átkérés feltétele, hogy az átutalási megbízást kezdeményező
fizető fél a megbízást módosítása.
Kelt, ………………………, 20…. év, ………………. hó …….. nap

Aláírás(ok):

……………………………………………

……………………………………………

NÉV (nyomtatva):

……………………………………………

……………………………………………

Tulajdonos

Társtulajdonos

14

Ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást
adhatnak.

H-429/2016

Közzétételt követően publikus

14

