ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNY
a „Hirdetmény a természetes és nem természetes személyek fizetési számláira és kapcsolódó
szolgáltatásaira vonatkozóan” nevű dokumentum
módosításáról.
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (a
továbbiakban: Társaság) Igazgatósága módosította a Társaság „Hirdetmény a természetes és nem
természetes személyek fizetési számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozóan” nevű
dokumentumot (a továbbiakban: Hirdetmény), mely a Társaság pénzforgalmi szolgáltatási
tevékenysége körében vezetett Lakossági Fizetési Számlák és Üzleti Fizetési Számlák (a továbbiakban
együtt: Számlák) díjaira, költségeire és egyéb fizetési kötelezettségeire, illetve a Számlákhoz
kapcsolódó egyes kondíciókra, feltételekre vonatkozik.
A Hirdetmény 2018. szeptember 28-án lép hatályba azzal, hogy a 2018. szeptember 28-án már fennálló
keretszerződések esetében 2018. november 28-tól lesz érvényes, hatályos és alkalmazandó.
A Hirdetmény a korábbi (2017. december 18-tól érvényes) „Hirdetmény a természetes és nem
természetes személyek fizetési számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozóan” nevű
dokumentumhoz képest
az alábbi változásokat tartalmazza:
1. A Lakossági Fizetési Számla Csomag és az Üzleti Fizetési Számla Csomag díjszabása és
feltételrendszere különvált egymástól. A Lakossági Fizetési Számla Csomag díjszabását és
egyes feltételeit a Hirdetmény 1. pontja, az Üzleti Fizetési Számla Csomag díjszabását és egyes
feltételeit a Hirdetmény 2. pontja tartalmazza.
2. A Hirdetményben a
o
o
o
o
o

„Tranzakciók elszámolásakor alkalmazott árfolyamok”,
„Lakossági Fizetési Kártya limitek”
„Üzleti Fizetési Kártya limitek”
„Az egyes Csatornákon keresztül igénybe vehető szolgáltatások” és
„O.F.SZ. szolgáltatások teljesítési határideje”
című pontok számozása megváltozott.

3. A Lakossági Fizetési Számlák vonatkozásában:
o
o

pontosításra és bővítésre kerültek a díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások,
az SMS-értesítés díja 24 forintra változott,

o
o
o

a „Fizetési Kártya kibocsátási díja” díjtétel - változatlan összeggel - tartalmazza az elveszett
Fizetési Kártya pótlási díját, a lejárt vagy sérült Fizetési Kártya cseréjének a díját,
a Lakossági Fizetési Kártya esetében a „Vásárlással egybekötött kisösszegű készpénzfelvétel
(cash-back) Fizetési Ponton” szolgáltatás limitje 5.000 forint/tranzakcióra változott,
a Lakossági Fizetési Kártya esetében a „Készpénzbefizetés maximális összege Fizetési Ponton
Fizetési Számlára” szolgáltatás limitje feloldásra került és az az Elfogadóhely O.F.SZ.-nél
vezetett számlaegyenlegének az aktuális mértékéig vehető igénybe.

4. Az Üzleti Lakossági Fizetési Számlák vonatkozásában:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o

o

pontosításra és bővítésre kerültek a díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások,
a havi díj 1.490 forintra változott,
az SMS-értesítés díja 24 forintra változott,
a „Vásárlással egybekötött kisösszegű készpénzfelvétel Fizetési Ponton” szolgáltatás díja 280
forintra változott,
a kifejezetten erre vonatkozó szerződéssel rendelkező üzleti Ügyfeleink vonatkozásában
bevezetésre került a „Zárt Fizetési Rendszer használati díja” nevű díjtétel,
a „Fizetési Kártya kibocsátási díja” díjtétel tartalmazza az elveszett Fizetési Kártya pótlási díját,
a lejárt vagy sérült Fizetési Kártya cseréjének a díját, mely díjtétel 1980 forintra változott,
a Fizetési Kártya éves díja 4.680 forintra változott,
bevezetésre került a „Hatósági átutalási megbízás, illetve átutalási végzés teljesítése” díjtétel,
2.000 forintos díjjal,
adminisztrációs, ügyintézési díj került bevezetésre, esetenként 1.500 forintos díjjal az alábbi
esetkörökre:

Számlavezetéshez kapcsolódó igazolások (bankinformációs igazolás)

Felhatalmazó levél beszedési megbízásra

Papír alapú bankszámlakivonat igénylés (esetenként)

OFSZ Elfogadói és Üzleti Számla Szerződés Fizetési Pontoknak / OFSZ Üzleti Számla
Szerződés másolat igénylése,
adminisztrációs, ügyintézési díj került bevezetésre, esetenként 300 forintos díjjal a hatósági
átutalási megbízás, illetve átutalási végzés részteljesítéséről, teljesítéséről szóló értesítésre
vonatkozóan,
a számlához igényelhető Fizetési Kártyák száma korlátlan lett,
a számla vonatkozásában megszűnt az a szabály, mely szerint a számlavezetés havi díja
elengedésre kerül, amennyiben az adott hónapban a számla egyenlege: nulla, és a számlán az
adott hónapban tranzakció nem történt,
az Üzleti Fizetési Kártya esetében a „Vásárlással egybekötött kisösszegű készpénzfelvétel
(cash-back) Fizetési Ponton” szolgáltatás limitje 5.000 forint/tranzakcióra változott,
az Üzleti Fizetési Kártya esetében a „Készpénzbefizetés maximális összege Fizetési Ponton
Fizetési Számlára” szolgáltatás limitje feloldásra került és az az Elfogadóhely O.F.SZ.-nél
vezetett számlaegyenlegének az aktuális mértékéig vehető igénybe,
az Üzleti Fizetési Kártya esetében a „Készpénzfelvételek maximális összege nem Fizetési Ponton
(ATM-en, postai és bankfióki POS terminálon keresztül)” és a „Vásárlások összege”
kártyahasználati napi limitek kezdeti, megváltoztatható beállításai módosultak.

5. Az egyes „Csatornákon” igénybe vehető szolgáltatások pontosításra kerültek.
6. A Hirdetmény 1. számú mellékletébe bekerült a T-Mobile, Magyar Telekom, mint
mobiltelefonos egyenlegfeltöltést biztosító szolgáltató.
A Hirdetmény Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) a „Dokumentumok” nevű menüpontban
(http://www.ofsz.hu/letoltesek) tekinthető meg.

Társaságunk - a fentiek alapján - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
(Pft.) 15. § (1) bekezdése szerint, a 2018. szeptember 28-án már fennálló keretszerződéssel rendelkező
Ügyfeleink (a továbbiakban: Ügyfél) vonatkozásában - a Hirdetmény módosult tartalma szerint, annak
megfelelően –, jelen ügyfél-tájékoztató hirdetménnyel kezdeményezi e keretszerződések módosítását
azzal, hogy e keretszerződések esetében a módosítás javasolt hatálybalépési napja: a Hirdetményben
meghatározott, 2018. november 28-i hatálybalépési nap (a továbbiakban: javasolt hatálybalépési nap).
Az Ügyfél a keretszerződés fentiek szerinti módosítását a javasolt hatálybalépési nap előtt is
elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a javasolt hatálybalépési napon lép
hatályba. A módosítás Ügyfél általi elutasítása az Ügyfél fennálló keretszerződése azonnali hatályú
felmondásának minősül.
A Pft. 15. § (3) bekezdése szerint tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a fentiek szerinti módosítást az Ügyfél
részéről akkor tekintjük elfogadottnak, ha az Ügyfél a javasolt hatálybalépési nap előtt nem
tájékoztatja arról Társaságunkat, hogy a módosítást nem fogadja el. Az Ügyfél a javasolt
hatálybalépési nap előtti napig (2018. november 27.) jogosult a keretszerződése azonnali hatályú, díj-,
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes történő felmondására. Amennyiben az Ügyfél e
jogával a javasolt hatálybalépési nap előtti napig nem él, az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.
a módosítást az Ügyfél vonatkozásában elfogadottnak tekinti.
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