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HIRDETMÉNY
A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ ÜZLETSZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az OTP Bank Nyrt. 2018. január 13i hatályba lépéssel módosítja a pénzforgalmi szolgáltatásról szóló
Üzletszabályzatát az alábbiak szerint.
A pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat módosításának oka a
2015/2366/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (PSD2 irányelv) magyar
jogrendszerbe való átültetése során hozott jogszabályváltozások (2017. évi CXLV.
törvény egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával
kapcsolatos módosításáról) megjelenítése, különös tekintettel – de nem kizárólag –
az alábbiakra;
a/ A keretszerződés szolgáltató általi módosításának kezdeményezését az
ügyfél a módosítás javasolt hatálybalépését megelőzően is elfogadhatja
vagy elutasíthatja, illetve e szabályok pontosításra kerültek.
b/ Amennyiben a módosítás valamely szolgáltatás megszűnésére irányul, a
feleknek egymással el kell számolniuk, mely esetben a pénzforgalmi
szolgáltató a ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére
jogosult.
c/ Egy évről hat hónapra csökken azon időtartam, amelyet követően az ügyfél
a fennálló keretszerződését díj-, költség- vagy egyéb fizetési
kötelezettségmentesen felmondhatja.
d/ A
fizetési
művelet
teljesítésére
vonatkozó
kedvezményezetten keresztül is meg lehet adni.

jóváhagyást
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e/ A bankszámlakivonaton a számla devizanemétől eltérő pénznemben
teljesített fizetési művelet esetén az átváltást követő összeg kerül
megjelenítésre.
f/ Egyéb, módosítást nem jelentő szerkesztési változások.
A pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat szövegében a változások dőlt
betűvel vannak szedve.
Tisztelt Ügyfelek a jelen módosítás hatálybalépése előtti napig írásban jogosultak a
keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes
felmondására, ha a módosítást nem fogadják el. Amennyiben e jogukkal a módosítás
hatályba lépése előtti napig nem élnek, az OTP Bank a módosítást elfogadottnak
tekinti.
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Az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról, a pénzforgalmi szolgáltatások
keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről szóló hirdetmény
(amely az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról 1. sz. mellékletét képezi),
továbbá a bankszámlakivonatokról szóló hirdetmény (amely az Üzletszabályzat a
pénzforgalmi szolgáltatásról 2. sz. mellékletét képezi) módosítása 2018. január 13án lép hatályba.
Az Üzletszabályzat és a jelen Hirdetmény az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, valamint az
OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu) tekinthető meg.
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