
 
 

                                             
 

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ 
 
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) módosította a „Hirdetmény a természetes és nem természetes személyek fizetési 
számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozóan” nevű dokumentumát (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 a korábbi, 3/2019/PH verziószámú, 2020.03.02-től érvényes „Hirdetmény a természetes és nem 
természetes személyek fizetési számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozóan” nevű dokumentumhoz 
képest  

 
az alábbi változásokat tartalmazza: 

 
1. Az „Üzleti Fizetési Számla csomag díjszabása és egyes feltételei” megnevezésű pont (2. pont) kiegészült 

a 2020. október 01. és 2020. december 31. közötti időszakban szerződést kötő, új ügyfelekre vonatkozó 

üzleti kedvezménnyel („Szerződj most, fizess januártól!” akció). A módosítás a meglévő ügyfeleinket nem 

érinti. 

2. A „Lakossági Fizetési Számla csomag díjszabása és egyes feltételei” megnevezésű pontban (1. pont) és 

az „Üzleti Fizetési Számla csomag díjszabása és egyes feltételei” megnevezésű pontban (2. pont) 

átvezetésre került annak a ténye, hogy Társaságunk a „Partner pénzforgalmi szolgáltató (partner bank) 

útján a Fizetési Számlára kezdeményezett befizetés” lehetőségét az OTP Bankon keresztül biztosítja. Ez 

a lehetőség az Erste Bank és a Raiffeisen Bank fiókhálózatából nem érhető el. A szolgáltatást biztosító 

partner bankok körét Társaságunk bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni. 

A Hirdetmény Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) 2020. október 01-én került közzétételre.  
 
A Hirdetmény 2020. október 01-én lép hatályba. 
 
A módosított Hirdetmény - 1/2020/PH verziószámi megjelöléssel, „Hirdetmény természetes és nem természetes 
személyek részére 2020.10.01-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. 
 
Budapest, 2020. október 01. 
 
 

Dr. Feith Zoltán sk. 
Vezérigazgató 

 
Közzétéve a Társaság honlapján (www.ofsz.hu): 2020. október 01-én. 
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