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A Sberbank Magyarország Zrt. 

Hirdetménye 

a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek - bankkártyákra vonatkozóan 

című üzletszabályzata 

2019. szeptember 14. napjától hatályos módosításának az eltérő szöveggel 

történő hatályba lépéséről  
 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton 

felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét az alábbiakra: 

 

A Magyar Nemzeti Bank 2019. szeptember első harmadában meghozott döntése nyomán   

 az ún. PSD2 irányelv, pontos elnevezéssel: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/2366 IRÁNYELVE (2015.november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és 

a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet 

módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, és  

 az annak részletszabályait tartalmazó, kötelezően alkalmazandó ún. SCA-rendelet, pontos 

elnevezéssel: a Bizottság (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló RENDELETE (2017. 

november 27.) az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-

hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó 

szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről 

(a továbbiakban a PSD2 irányelv és az SCA-rendelet együtt a jelen Hirdetményben: az EU 

pénzforgalmi jogszabályok) szabályainak megfelelés tekintetében 12 hónapos meghosszabbított 

átállási időszakot biztosított a hazai piaci szereplők számára a fizetési kártyával 

kezdeményezett online fizetési műveletek esetében, amelynek következtében az Ügyfél által 

kezdeményezett elektronikus fizetési műveletek tekintetében a Bankot az erős ügyfél-hitelesítés 

alkalmazásának a kötelezettsége 2019. szeptember 14. napja helyett 2020. szeptember 14. napjától 

terheli.    

 

A módosítás eredményeképpen a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek - bankkártyákra 

vonatkozóan című üzletszabályzat módosított rendelkezései 2019. szeptember 14. napjától 

eltérő szöveggel lépnek hatályba, a jelen Hirdetményben foglaltak szerint. 

 

A módosítás eltérő szöveggel történő hatályba lépése a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek – 

bankkártyákra vonatkozóan című üzletszabályzatnak a jelen hirdetményben meghatározott alábbi 

rendelkezéseit érinti:  

 

A Bankkártya Általános Szerződési Feltételek - bankkártyákra vonatkozóan című 

üzletszabályzat: 

 X. Az egyes tranzakciók általános szabályai fejezetnek az eredetileg 2019. augusztus 30. 

napján meghirdetett módosítása nem lép hatályba, ennek megfelelően az 5. pont nem 

módosul és nem egészül ki egy új bekezdéssel; 

 XII. A Bankkártya használatához kapcsolódó felelősségi szabályok fejezetnek az 

eredetileg 2019. augusztus 30. napján meghirdetett módosítása nem lép hatályba, ennek 

megfelelően a fejezet nem egészül ki egy új 10. ponttal.  
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A fenti változások következtében a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek - bankkártyákra 

vonatkozóan című üzletszabályzat 2019. szeptember 14. napjától kizárólag az alábbi tekintetben 

módosul:  

 I. Fogalmi meghatározások fejezet új fogalommal egészül ki (erős ügyfél-hitelesítés), és egy 

fogalom meghatározása (Paypass tranzakciós limit) módosul (pontosítás). 

 

 

A változás oka:  

 

A Bankkártya Általános Szerződési Feltételek - bankkártyákra vonatkozóan XVIII. fejezetének ’A’ 

alfejezet 5. pontjában meghatározott alábbi ok:  

- - az ügyletet érintő esetleges jogszabályi, hatósági, jegybanki, Európai Központi Banki vagy 

egyéb adminisztratív intézkedés”. 

 

A változás alapja az volt, hogy az Európai Bankhatóság 2019. június 21-én lehetővé tette a nemzeti 

bankfelügyeleti hatóságoknak, így a Magyar Nemzeti Banknak, hogy 2019. szeptember 14-hez képest 

további határidőt biztosítsanak az informatikai fejlesztések befejezésére, valamint az új hitelesítési 

eljárásokra történő átállásra az internetes kártyás fizetések esetében. A Magyar Nemzeti Bank 

döntését ezen felhatalmazás tette lehetővé.   

 

Bankunk ezúton is felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét, a korábbi tájékoztatásokkal összhangban, hogy a 

pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján, az EU pénzforgalmi 

jogszabályok következtében a pénzforgalmi szolgáltatások vonatkozásában a Bank által javasoltan 

2019. szeptember 14. napjától hatályba lépő módosítást Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak 

javasolt hatályba lépése előtt az Ügyfél - 2019. szeptember 13. napon nyitvatartási idő végéig 

személyesen bankfiókunkban vagy 2019. szeptember 14. nap végéig írásban - nem nyilatkozik 

akként, hogy a módosítást nem fogadja el.. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, úgy a 

módosítás hatálybalépése előtti napig az Ügyfél jogosult a Bankszámla-keretszerződés azonnali 

hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. 

 

Az Ügyfél a Bankszámla-keretszerződés módosítását a javasolt hatálybalépés előtt is elfogadhatja 

vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a Bank által javasolt időpontban lép hatályba. A 

módosítás elutasítása a Bankszámla-keretszerződés azonnali hatályú felmondásának minősül, 

amelynek gyakorlására az Ügyfél díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosult. 

 

 

Közzététel napja: 2019. szeptember 12.   Sberbank Magyarország Zrt.  


