
 

 

 

 

 

 

A MagNet Bank Zrt. általános tájékoztatása a lakossági fizetési számlákra/lakossági 

bankszámlákra vonatkozó keretszerződések felmondására vonatkozóan 

 

 

A lakossági fizetési számlához tartozó Keretszerződés a számlatulajdonos Ügyfél részéről 

bármikor felmondható. A fizetési számla megszűnésével egyidejűleg megszűnik valamennyi, a 

fizetési számlához kapcsolódó fizetési megbízás (pl. rendszeres átutalás és felhatalmazás 

csoportos beszedési megbízás teljesítésére) és valamennyi kapcsolódó szolgáltatás (pl. 

folyószámlahitel, NetBank és MobilBank szolgáltatás, bankkártya stb.).  

A plasztik bankkártya leadása nem feltétele a megszüntetésnek, de a kártyabirtokos a 

bankkártyát köteles haladéktalanul megsemmisíteni és további használatra fizikailag 

alkalmatlanná tenni. 

A számlamegszüntetést a lakossági Ügyfél a MagNet Bank bankfiókjaiban, papíron 

kezdeményezheti, továbbá NetBank szolgáltatáson keresztül (hitelesített levélben, az érintett 

fizetési számla beazonosítható megjelölésével). Abban az esetben, ha a számlatulajdonos 

megfelelően beazonosítható, akkor a lakossági Ügyfél megszüntetési kérelmét a MagNet Bank 

postai úton megküldött levélben is elfogadja, amennyiben a levelet a MagNet Banknál 

bejelentett aláírásával megegyező módon írja alá az Ügyfél.  

A lakossági fizetési számlaszerződés akkor is felmondható, ha a számlatulajdonosnak a 

MagNet Bankkal szemben tartozása van. Tartozás miatt megszüntetett fizetési számla esetén 

a számlatulajdonosnak a még nyilvántartott tartozását meg kell fizetnie, amire részletfizetés 

nem lehetséges. 

Amennyiben a lakossági fizetési számlához bármilyen lekötött vagy látra szóló forint és/vagy 

deviza betét kapcsolódik, a betét feltörésre kerül és amennyiben kamatjóváírás is esedékes, 

az összeg a lakossági fizetési számlán kerül jóváírásra a felmondási idő utolsó napjáig.  

A MagNet Bank a lakossági számlatulajdonos kérésére 1 hónapos felmondási idővel szünteti 

meg a lakossági fizetési számlát. A MagNet Bank rendes felmondás útján (indoklás nélkül) 2 

hónapos felmondási határidővel, szerződésszegés esetén azonnali hatállyal mondja fel 

lakossági fizetési számla Keretszerződését. 

A Keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a MagNet Bank a ténylegesen teljesített 

szolgáltatással arányos díjat, költséget számol el.  

A felmondási idő végén a MagNet Bank zárókivonatot készít, melyet postai úton küld meg a 

lakossági számlatulajdonos részére. A zárókivonat tartalmazza a fizetési számla bezárásának 

napján fennálló tartozást, vagy pozitív egyenleget. A fizetési számla megszüntetésének 

kezdeményezésekor a lakossági számlatulajdonos megadhatja, hogy ha a felmondási idő után 

pozitív egyenleg van a fizetési számlán, akkor azt az összeget milyen formában kéri 



 

 

 

 

rendelkezésre bocsátani: személyesen a MagNet Bank valamely fiókjában készpénzfelvétel 

útján vagy átutalással egy másik banknál vezetett bankszámlára.  

Folyószámlahitel szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a folyószámlahitel 

szerződés alapján az Ügyfelet terhelő valamennyi tartozás azonnal esedékessé válik, a MagNet 

Bank kötelezettsége a folyószámlahitel rendelkezésre tartására, folyósítására, megszűnik. 

 

A Keretszerződéssel kapcsolatos további részleteket a Pénzforgalmi Üzletszabályzat 

tartalmazza, amely itt elérhető:  

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-

feltetelek/penzforgalmi-uzletag/a-penzforgalmi-uzletag-uzletszabalyzata 
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