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Tisztelt Ügyfeleink!
A MagNet Magyar Közösségi Bank (továbbiakban: Bank) a Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban
Pft.) 36/A. §-a alapján meghatározott nyilatkozat (továbbiakban: a Nyilatkozat) megtételétől függetlenül, tágabb körben biztosítja fogyasztók
részére a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget. Nyilatkozatot tevő és Nyilatkozatot nem tevő ügyfeleink ugyanúgy, ugyanolyan feltételekkel
vehetik igénybe bankunknál a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget, mely szerint – fizetési számlánként – a fizetési számlák vonatkozásában
az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon elhelyezett ATM-ből bankkártyával történő készpénzfelvétel együttes összegének 150 000 Ft-ot meg nem haladó része díjmentes, valamint az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban
teljesített pénztári készpénzkifizetés együttes összegének 150 000 Ft-ot meg nem haladó része díjmentes, ha az adott fizetési számlához nem
tartozik átvett és aktivált bankkártya.
Felhívjuk azon Ügyfeleink figyelmét, akik Bankunknál – bankkártya hiányában – a fióki pénztárban történő készpénzfelvételre vonatkozó
nyilatkozatot adtak le, hogy a pénztári díjmentes készpénzfelvételi lehetőség csak 2014. december 31-ig érhető el. A díjmentes készpénzfelvétel
2015. január 1-jétől kizárólag bankkártyával vehető igénybe. További információért, kérjük, forduljanak fióki tanácsadóinkhoz.
Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségről részletesen az alábbi oldalon olvashat: http://www.magnetbank.hu/dijmentes_keszpenzfelvetel.
A korábban Nyilatkozatot tett és a jövőben nyilatkozni szándékozó ügyfeleink figyelmét ezúton szeretnénk felhívni a Központi Nyilvántartással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra.
A fogyasztói Nyilatkozatok nyilvántartása érdekében a 2014. évi XVI. törvénnyel módosított Pft. 2014. október 1-jével hatályba lépett vonatkozó
szabályozása az egyes fizetési számlákhoz tett Nyilatkozatok nyilvántartása érdekében központi nyilvántartás (a továbbiakban: Központi Nyilvántartás) létrehozásáról rendelkezett.
A Pft. 2014. december 01-jétől alkalmazandó 62/J. § (1) bekezdése értelmében a Bank az alábbi tájékoztatást teszi közzé a Központi Nyilvántartás
céljáról, az abban kezelt adatok tartalmáról, a Központi Nyilvántartás működéséről és szabályairól, a nyilatkozattevőt megillető jogokról, valamint a Központi Nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásáról.
I. A Központi Nyilvántartás célja
A Központi Nyilvántartás célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen
az, hogy
•
•

a nyilatkozattevő tett-e Nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést,
az eltérő időkben és eltérő pénzforgalmi szolgáltatóknál tett Nyilatkozatok esetében pedig a fogyasztót melyik Nyilatkozat jogosítja,
azaz melyik számlája vonatkozásában jogosult az ingyenes készpénzfelvételre.

A Központi Nyilvántartást a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszert is
kezelő pénzügyi vállalkozás, a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) működteti.
II. A Központi Nyilvántartás által kezelt adatok köre, az adatok felhasználása, az adatkezelés időtartama:
A Központi Nyilvántartás zárt rendszerű adatbázis, melyben kizárólag a Pft-ben meghatározott, a Nyilatkozat fogyasztó általi megtételének
tényére, valamint a Nyilatkozathoz kapcsolódó egyes további adatokra vonatkozó, a nyilatkozatadat-szolgáltatóktól1 átvett alábbiak szerinti
adatkör kezelhető:
a. A nyilatkozatadat-szolgáltató következő adatai: neve, rövidített neve székhelye és a kapcsolattartásra jogosult személy neve, beosztása,
munkahelyi címe, telefonszáma és e-mail címe és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély száma,
b. A Nyilatkozatot (vagy visszavonó rendelkezést) tevő fogyasztónak az alábbi természetes személyazonosító adatai:
•
•
•
•
•

1

családi- és utónév;
születési családi- és utónév;
születési hely;
születési idő;
anyja születési családi- és utóneve.

Nyilatkozatadat-szolgáltató: A Nyilatkozatot tevő fogyasztónak a Nyilatkozattal vagy visszavonó rendelkezéssel érintett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató

c. Arra vonatkozó információ, hogy a fogyasztó Nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett.
d. A Nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés fogyasztó általi megtételének napja.
e. (a továbbiakban együtt: nyilatkozatadatok)
A Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik. A nyilatkozatadat-szolgáltatók által átadott, az azonos nyilatkozattevőkre vonatkozó adatok a Központi Nyilvántartásban összekapcsolhatók. A Központi Nyilvántartásban kezelt adatok kizárólag az I. pontban foglalt
célra használhatóak fel.
A nyilatkozatadat-szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül, az új adatok egyidejű közlése
mellett értesíti Társaságot, ha a fenti b) pontban jelölt, általa átadott adatokban változás történt.
A Társaság a nyilatkozat adatokat azok nyilatkozatadat- szolgáltató által részére történő megküldésétől, azok törléséig kezeli.
A Társaság a nyilatkozat adatokat az alábbi esetekben törli:
1. a Nyilatkozattal érintett fizetési számla megszűnéséről való tudomásszerzést követően,
2. a Nyilatkozatot visszavonó rendelkezés fogyasztó általi megtételét követően, amennyiben a nyilatkozattévő nem tesz új nyilatkozatot és
a törlést kifejezetten kéri,
3. a nyilatkozattevő elhalálozása esetén az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül.
A nyilatkozatadat-szolgáltató a fentiek szerinti, törlésre okot adó esemény bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul,
de legkésőbb öt munkanapon belül értesíti a Társaságot. A nyilatkozatadatokat a Társaság a visszavonó rendelkezés dátumától számított öt év
elteltével automatikusan törli, ha a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot. A Társaság a nyilatkozatadat-szolgáltató kilétének vizsgálatát követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül törli a nyilatkozatadatokat, ha a nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható
meg.
III. A Központi Nyilvántartás működése, szabályai:
1.

Amennyiben a fogyasztó a Központi Nyilvántartás indulását megelőzően, 2013. december 1. – 2014. november 21. között tett pénzforgalmi szolgáltatójánál Nyilatkozatot, ezen Nyilatkozat kapcsán 2014. november 30-ig valamennyi nyilatkozatadat-szolgáltató (un. ősfeltöltés
keretében) a II. pont szerinti tartalommal adatot szolgáltat a Központi Nyilvántartásba. Ezen időszakban tett Nyilatkozatok közül a legkorábban leadott érvényes (és vissza nem vont) Nyilatkozat marad hatályban, 2014. december 1-jét követően a fogyasztó ezen Nyilatkozat
alapján (ezen Nyilatkozatban megjelölt bankszámla vonatkozásában) jogosult az ingyenes készpénzfelvételre.

2.

Amennyiben a fogyasztó a Központi Nyilvántartás 2014. december 1-es indulását követően tesz a pénzforgalmi szolgáltatójánál az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozóan Nyilatkozatot, vagy korábban megtett Nyilatkozatára vonatkozóan azt visszavonó rendelkezést, a pénzforgalmi szolgáltató erről a Nyilatkozat vagy a visszavonó rendelkezés megtételét és ellenőrzését követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül adatot szolgáltat a II. pont szerinti tartalommal a Központi Nyilvántartásba.
Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató a Nyilatkozat Központi Nyilvántartásba történő továbbítását megelőzően, fent hivatkozott ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy Nyilatkozat a Pft-ben meghatározott feltételeknek nem felel meg, a Nyilatkozatot elutasítja. A
nyilatkozattevő fogyasztót a Nyilatkozata elutasításáról és annak okáról a pénzforgalmi szolgáltató írásban vagy a felek megállapodása
alapján más tartós adathordozón értesíti.

3.

A 2014. december 1-et követően, tett Nyilatkozatok esetén mindig az időben később tett Nyilatkozat tekintendő hatályosnak, tehát fenti
időpontot követően az időben később tett Nyilatkozat – külön, a korábbi Nyilatkozatra vonatkozó visszavonó rendelkezés hiányában is
- felülírja (hatálytalanítja) a korábbit. A 2014. november 22-november 30 közti átmeneti időszakban tett Nyilatkozatokat a pénzforgalmi
szolgáltató legkorábban 2014. december 1. napján továbbítja a Központi Nyilvántartásba, így ezen Nyilatkozatokra már a fentiekben leírt,
2014. december 1-től érvényes szabályok alkalmazandóak.

4.

A nyilatkozatadat-szolgáltató 2) pont szerinti adatszolgáltatását követően a Társaság ellenőrzi, hogy a Nyilatkozatot tevő fogyasztó szerepel-e a Központi Nyilvántartásban.
a. Amennyiben nem szerepel, vagy szerepel, de korábban tett Nyilatkozatát visszavonta (tehát az nem hatályos), akkor a Társaság az új
Nyilatkozatot nyilvántartásba veszi, és erről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül értesíti a nyilatkozatadat-szolgáltatót.
b. Amennyiben a nyilatkozattevő korábban tett hatályos Nyilatkozata szerepel a Központi Nyilvántartásban, a Társaság haladéktalanul,
de legkésőbb kettő munkanapon belül értesíti ezen régi Nyilatkozat szerinti pénzforgalmi szolgáltatót a régi Nyilatkozat hatályvesztéséről. Ezzel egyidejűleg pedig a Társaság az új Nyilatkozattal érintett pénzforgalmi szolgáltató részére visszaigazolja az új Nyilatkozat nyilvántartásba vételét.

A fenti B.) pont szerint esetben a régi Nyilatkozat szerinti pénzforgalmi szolgáltató a Társaság értesítésének kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján)
keresztül vagy a felek megállapodása alapján más, tartós adathordozón értesíti az ügyfelét arról, hogy a következő hónaptól (amennyiben a régi
Nyilatkozat hatályvesztésére a hónap 20. napját követően került sor, akkor a rákövetkező második hónap első napjától) a régi Nyilatkozat szerinti
bankszámlája vonatkozásában már nem jogosult az ingyenes készpénzfelvételre.
A nyilatkozatadat-szolgáltató nem ad át adatot a Társaságnak arról, hogy nála a nyilatkozattevő nyilatkozatot tett, amennyiben a fogyasztó az
új és korábbi hatályos nyilatkozatát ugyanannál a nyilatkozatadat-szolgáltatónál tette.
A Központi Nyilvántartásban a nyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan Nyilatkozata szerepelhet, amely az ingyenes készpénzfelvétel
igénybevételére jogosítja

IV. Ügyfélvédelem és jogorvoslat
A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozat, illetve a visszavonó rendelkezés megtételekor írásban vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül tájékoztatja a fogyasztót, hogy nyilatkozatadatai átadásra kerülnek.
1.
2.

3.
4.

A nyilatkozatadat-szolgáltatónál a nyilatkozattevő személyesen vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton,
telefaxon, elektronikus levélben) jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen nyilatkozatai szerepelnek a Központi Nyilvántartásban. A nyilatkozattevő a saját adatait korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.
A nyilatkozatadat-szolgáltató a IV.1) pont szerinti tájékoztatás iránti kérelmet a Társaságnak haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem
kézhezvételét követő öt munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat írásban, zárt módon megküldi a nyilatkozatadat-szolgáltatónak. A nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak írásban, zárt módon, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül megküldi a kérelmezőnek.
A nyilatkozattevő írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közvetlenül a Társaságtól is tájékoztatást igényelhet a róla kezelt
nyilatkozatadatokról.
A nyilatkozattevő a nyilatkozatadat-szolgáltatónál a IV.1.) pont szerint vagy a Táraságnál a IV.3.) pont szerint kérheti a nyilatkozatadatok
helyesbítését, valamint – ha azok kezelésének jogalapja nem áll fenn – a törlését.

A Központi Nyilvántartás működésével kapcsolatos további információk elérhetőek a www.kozpontinyilvantartas.hu oldalon.

Budapest, 2014. november 28.
MagNet Bank Zrt.

