ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
a „Pénzforgalmi Általános Szerződési Feltételek” nevű dokumentum
módosításáról.
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (a
továbbiakban: Társaság) módosította a „Pénzforgalmi Általános Szerződési Feltételek” nevű
dokumentumot (a továbbiakban: ÁSZF).
Az ÁSZF a korábbi (2019. június 26-tól érvényes, 2/2019/PFI verziószámú) „Pénzforgalmi Általános
Szerződési Feltételek” nevű dokumentumhoz képest
az alábbi változásokat tartalmazza:
1. Bevezetésre kerültek az un. Azonnali Fizetési Rendszerhez (AFR) és egyes elemeihez (azonnali
átutalás, másodlagos számlaazonosítók, fizetési kérelem) kapcsolódó szabályok. (9. pont)
(9.2.7. pont, 9.2.8. pont, 9.2.9. pont)
2. A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításainak
szövegátvezetései. (több pont)
3. A kiszervezett tevékenységek közé felvételre kerül a Társaság számára AFR-szolgáltatást nyújtó
szolgáltató (TechronSolutions Zrt.) (1. számú melléklet)
4. A kiszervezett tevékenységek között átevezetésre került az a cégjogi változás, mely szerint a
Társaság számára kiszervezett tevékenységet ellátó OneMill Zrt. és HTÜSZ Kft. beolvadt a P.O.I.
Partner Kft.-be, amely ezzel e társaságok általános jogutódja lett és a tevékenységét Fizetési
Pont Terminál Üzemeltető Kft. néven folytatja tovább. (1. és 2. számú mellékletek) (9.3.3.4.
pont)
5. Az „utalás” fogalom helyett „átutalás” fogalom került alkalmazásra. (több pont)
6. Az „ismétlődő forint átutalás” nevű fizetési megbízás neve „rendszeres átutalás” névre
változott. (több pont)
7. Új esetkörök kerültek be a fizetési megbízások visszautasíthatóságát tartalmazó 9.2.4 pontba,
8. Aktualizálásra került a 9.3.3.12.2. pont szerinti díj vonatkozásában alkalmazott internetes oldal
elérési útvonala.
9. Új pont került bevezetésre (12.7.) az egyes díjak esedékessége, közvetlen szolgáltatói
terhelhetősége, ügyféli fedezetbiztosítási kötelezettsége és az ügyféli díjfizetési késedelembe
esés vonatkozásában alkalmazandó szabállyal. A 12. pont pontjai a 12.7. ponttól kezdődően ez
alapján átszámozódtak.
10. Rögzítésre került az ÁSZF-ben az, hogy a Társaság az esetleges szolgáltatás-felfüggesztés
időtartamának idejére szólóan nem jogosult, vagy csak arányosan jogosult a felfüggesztett
Szolgáltatás, vagy szolgáltatási elem vonatkozásában neki járó díjra. (1.8. pont)
11. Technikai jellegű szövegmódosítások. (1.1 pont, 7.2. pont, 10.9. pont, 12.9 pont, 12.10. pont)

Az ÁSZF Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) 2020. január 02-án került közzétételre.
Az ÁSZF 2020. március 02-án lép hatályba.
Az ÁSZF a közzététel napján már meglévő Ügyfeleink vonatkozásában a pénzforgalmi keretszerződések
módosításaként lép hatályba.
Az ÁSZF a közzétételt követően létrejött szerződéses viszonyokban a pénzforgalmi keretszerződések
módosításaként lép hatályba.
A módosított ÁSZF - 3/2019/PFI verziószámi megjelöléssel, „Pénzforgalmi ÁSZF 2020.03.02-től”
elnevezéssel - Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) a „Letölthető tájékoztatók” nevű menüpontban
(https://ofsz.hu/letoltheto-tajekozatok/) a „Hatályos” nevű mappa „Lakossági ügyfeleknek”, illetve
„Vállalati ügyfeleknek” nevű almappájában tekinthető meg.
Társaságunk - a fentiek alapján - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
(Pft.) 15. § (1) bekezdése szerint, a 2020. január 02-án már fennálló keretszerződéssel rendelkező
Ügyfeleink (a továbbiakban: Ügyfél) vonatkozásában – az ÁSZF módosult tartalma szerint, annak
megfelelően – jelen ügyfél-tájékoztatóval kezdeményezi e keretszerződések módosítását azzal, hogy e
keretszerződések esetében a módosítás javasolt hatálybalépési napja: az ÁSZF-ben meghatározott,
2020. március 02-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 (2020. március 01.) 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.

Budapest, 2019. december 31.

Dr. Feith Zoltán sk.
Vezérigazgató

Közzétéve a Társaság honlapján (www.ofsz.hu): 2020. január 2-án.

