
   
 

 

Tájékoztató  
Fizetési számla váltásáról 

 
 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. 2016. október 29-től lehetővé teszi Ügyfelei számára az 

egyszerűsített fizetési számlaváltás lehetőségét. A fizetési számla váltásának folyamatát az 

alábbiakban ismertetjük. 

 

Az Ön által részünkre átadott számlaváltási meghatalmazás átvételét követően 2 (két) napon 

belül felkérjük az Ön korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóját a szükséges – a 

vonatkozó rendeletben szereplő – műveletek1 elvégzésére, feltéve ha ezt a számlaváltási 

meghatalmazása tartalmazza. 

 

Az Ön korábbi pénzforgalmi szolgáltatója az általunk fentebb írt felkérés kézhezvételét 

követően az alábbi műveleteket végzi el, amennyiben azt a felkérés tartalmazza: 

 

1. 5 (öt) napon belül megküldi az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és ha 

szükséges Önnek is a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási 

megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat és a beszedési felhatalmazások adatait 

valamint a megelőző 13 hónapban az Ön fizetési számlájára beérkező rendszeres 

átutalásokra és a beszedők által kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra 

vonatkozó adatokat; 

 

2. ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítás 

szolgáltatás nem biztosít automatikus átirányítást, akkor a számlaváltási 

meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a beérkező átutalásokat nem 

írja jóvá a fizetési számlán és a beszedési megbízásokat nem teljesíti 

 

3. az Ön számlaváltási meghatalmazásában megjelölt naptól kezdődő hatállyal a 

rendszeres átutalási megbízásokat törli 

 

4. az Ön számlaváltási meghatalmazásában megjelölt napon a fizetési számlán 

fennmaradó pozitív egyenleget átutalja az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál 

nyitott és vezetett fizetési számlájára 

 

                                                 
1 A lehetséges műveletek a következők: 

 a) a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez szükséges adatok és a 

beszedési felhatalmazások adatainak átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és - amennyiben azt a fogyasztó 

külön igényelte - a fogyasztónak; 

b) a megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számlájára beérkező rendszeres átutalásokra és a beszedők által 

kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra vonatkozó adatok átadása az új számlavezető pénzforgalmi 

szolgáltatónak és - amennyiben azt a fogyasztó külön igényelte - a fogyasztónak; 

c) ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítási szolgáltatás nem biztosít automatikus 

átirányítást, akkor a beszedési megbízások teljesítésének és a beérkező átutalások jóváírásának leállítása a meghatalmazásban 

megjelölt naptól kezdődő hatállyal; 

d) a rendszeres átutalási megbízások törlése a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal; 

e) a fogyasztó által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének átutalása az új számlavezető pénzforgalmi 

szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési számlára; 

f) a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla lezárása a fogyasztó által meghatározott 

munkanapon. 

 



5. az Ön fizetési számláját megszünteti a fizetésiszámla-szerződésben felmondási idő 

kikötése hiányában az Ön számlaváltási meghatalmazásában megjelölt napon, 

felmondási idő kikötése esetén a megjelölt naptól számítottan a felmondási idő 

leteltekor, (i) amennyiben Ön a fizetésiszámla-szerződést megfelelően felmondta 

meghatározva azt a munkanapot, amelytől kezdődően a rendszeres átutalási 

megbízásokat és a beszedési megbízásokat az új számlavezető pénzforgalmi 

szolgáltatónál nyitott és vezetett fizetési számláról kell teljesíteni; (ii) Önnek nincs 

további fennálló kötelezettsége az adott fizetési számla tekintetében, valamint (iii) a 

korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a fenti feladatait teljesítette. 

 

6. bizonyítható módon haladéktalanul tájékoztatja Önt, amennyiben Önnek fennálló 

kötelezettségei akadályozzák fizetési számlájának megszüntetését. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a fizetési-számlaszerződés megszüntetésének és az elszámolásnak nem 

lehet akadálya, hogy Ön a fizetési számlát szolgáltatáscsomagban veszi igénybe, vagy Ön és a 

korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója között egyéb üzleti kapcsolat is fennáll2. Az 

Ön korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója a számlaváltási meghatalmazásban 

megadott dátumot megelőzően, az Ön számára nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás 

zökkenőmentessége érdekében nem tilthatja le3 a fizetési számlához tartozó készpénz-

helyettesítő fizetési eszközét vagy eszközeit. 

 

Amint megkapjuk a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójától az igényelt és kért 

adatokat, akkor ezek kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül (i) rögzítjük és az Ön 

számlaváltási meghatalmazásában megjelölt naptól kezdődő hatállyal teljesítjük az Ön által 

megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat; (ii) megtesszük az előkészületeket a beszedési 

megbízásoknak a beszedési felhatalmazásokban megjelölt naptól kezdődő teljesítésére; (iii) az 

Ön fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető 

pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatjuk az Ön nálunk vezetett fizetési számlájáról; (iv) a 

beszedőket tájékoztatjuk az új fizetési számláról és megjelöljük azt az időpontot, amelytől 

kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesítjük. Ha valamely adat nem 

állna rendelkezésünkre, akkor a szükséges adatokat Öntől vagy az Ön korábbi számlavezető 

pénzforgalmi szolgáltatójától szerezzük be. 

 

Ha Ön másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál4 szeretne fizetési számlát 

nyitni, ennek megkönnyítése érdekében a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató 

magyar nyelven vagy a fogyasztóval kötött megállapodás alapján kikötött más nyelven a 

fogyasztó kérésére kimutatást ad5 a fogyasztó részére: 

a) az érvényes rendszeres átutalási megbízásokról; 

b) az érvényes beszedési felhatalmazásokról; 

c) a megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számláján jóváírt ismétlődő beérkező 

átutalásokról, valamint a fogyasztó számlájának terhére teljesített beszedési megbízásokról. 

 

Ha Ön másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál szeretne fizetési számlát 

nyitni és a fizetésiszámla-szerződését Ön felmondással megszünteti a korábbi számlavezető 

pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget az Ön kérésére 

a) átutalja az Ön új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési 

számlájára; és 

                                                 
2 Ide nem értve a jogszabályban kifejezetten megengedett árukapcsolás esetét. 
3 A jogszabályban, uniós jogi aktusban vagy keretszerződésben meghatározott esetek kivételével. 
4 A fogyasztó fizetési számla megnyitására vonatkozó kezdeményezése során a 261/2016. (VIII.31.) Korm. 

rendelet 11. § (1) bekezdésének megfelelő tartalmú, külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kiállított 

dokumentumok bemutatása nem kötelezi az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy általa 

egyébként nem nyújtott szolgáltatásokat biztosítson. 
5 A kimutatás díj- és költségmentes. 



b) elszámol Önnel.6 
 

A Bank a fentieken túl Öntől (és társtulajdonos esetén a társtulajdonostól is) a következő 

személyes adatokat kérheti: név, születési hely, születési dátum, anyja neve, azonosító 

okmány száma, típusa (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), lakcím (országkód, 

irányítószám, település, utca, házszám), telefonszám, mobil telefonszám, e-mail cím 
 
 

Tájékoztatjuk, hogy a számlaváltási eljárásért Önt terhelő díjat nem számítunk fel. 
 

Amennyiben Bankunk tevékenységével, mulasztásával, magatartásával nem ért egyet, úgy 

azzal szemben a Pénzügyi Békéltető Testülethez (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9; 

levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: +36-1-489-9700, e-mail: 

pbt@mnb.hu) fordulhat.  
 

Budapest, 2016.10.28.                                                                 Sberbank Magyarország Zrt. 

                                                 
6 A meghatározott feladatait a pénzforgalmi szolgáltató 

a) felmondási idő kikötésének hiányában a fogyasztó által megjelölt, legalább hat munkanappal a fogyasztó kérésének 

napja utáni munkanapon; 

b) felmondási idő kikötésekor a felmondási idő lejártát követő munkanapon végzi el. 

A pénzforgalmi szolgáltatónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a fogyasztót, amennyiben fennálló kötelezettségei 

akadályozzák a fizetési számlájának megszüntetését 

mailto:pbt@mnb.hu

