INGYENES
KÉSZPÉNZFELVÉTEL
Az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó
nyilatkozat kitöltésével jelentős összegeket
takaríthat meg. Olvassa át kiadványunkat,
hogy megtudja, hogyan spórolhat Ön is a
bankautomatáknál!
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2014. február 1-jétől havonta két alkalommal, összesen 150 000 Ft összegig
költségmentesen vehető fel készpénz egy,
az ügyfél által megjelölt fizetési számláról.
Ahhoz azonban, hogy Ön is részesüljön a
kedvezményes pénzfelvételi szolgáltatásból,
nyilatkoznia kell szándékáról a vonatkozó jogszabály által előírtaknak megfelelően.
2015. január 1-jétől csak bankkártyával lehet
igénybe venni a kedvezményt.

Hogyan

lehet élni a
lehetőséggel?

Hogyan lehet

nyilatkozni

az ingyenes
készpénzfelvételi
szándékról?

Bankváltás
esetén

Mit kell tenni,
ha egy számlát

többen

megszűnik

a kedvezmény?

Ha a számlához

?

Hogyan
lehet élni a
lehetőséggel?

A díjmentes készpénzfelvételi kedvezményre az a fogyasztó jogosult, aki betöltötte
a 16. életévét, Magyarországon lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatot tesz arra
vonatkozóan, hogy melyik számlára vonatkózóan kívánja igénybe venni a kedvezményt.

Ki számít fogyasztónak?
Az a magánszemély minősül fogyasztónak,
aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.

több kártya

használnak, több
tulajdonosa van? is kapcsolódik,
akkor összeadódik
a kedvezmény?
www.mnb.hu/penzugyinavigator

A jogszabály értelmében csak a fogyasztóknak jár ez a
lehetőség, tehát gazdasági társaságoknak,
vállalkozóknak nem.

www.mnb.hu/penzugyinavigator

4

5

Kötelező
nyilatkozni?

Mit kell tenni,
ha egy számlát
többen használnak, több
tulajdonosa van?

Ha élni kíván a jogszabály nyújtotta lehetőséggel, kötelező nyilatkozatot tennie, mivel a kedvezmény nem
automatikus és egy fogyasztónak több számlája is lehet. A nyilatkozattal dönti el, hogy
melyik számlájához szeretné igénybe venni a
kedvezményt.

Mi történik nyilatkozat
hiányában?
Amennyiben nem nyilatkozik, a készpénzfelvétel költségeit az aktuális banki kondíciókkal számolják el.

A kedvezmény több számlatulajdonos esetén
is csak egyszer vehető igénybe, vagyis legfeljebb havi két alkalommal összesen max.
150 000 Ft készpénz vehető fel róla ingyenesen.

Mikortól vehető igénybe
ténylegesen a kedvezmény?
Amennyiben Ön adott hónap 20. napjáig
nyilatkozott, úgy a következő hónap elsejétől, ellenkező esetben az adott hónapot
követő második hónap első napjától élhet a
kedvezménnyel.

Hol lehet nyilatkozni?
Arról, hogy a kedvezményt melyik számláról kívánja igénybe venni, a számlavezető
bankjánál kell nyilatkoznia a bankfiókban,
vagy az internetbankon keresztül.
Akadályoztatása esetén nyilatkozhat meg-
hatalmazott útján is. Intézményenként
változó lehet, hogy milyen meghatalmazást fogadnak el. Fontos, hogy a
meghatalmazás megfeleljen a formai követelményeknek, és pontosan szerepeljen rajta
a bankszámlaszám.

Egyidejűleg csak egy
számlára vonatkozó kedvezmény lehet
érvényben, ami kizárólag bankjegykiadó
automatánál (ATM) elvégzett készpénzfelvételre érvényes, bankfiókban személyesen
lebonyolított tranzakcióra nem.
A kedvezmény bármely Magyarországon
elhelyezett automatánál igénybe vehető,
vagyis nem csak a számlavezető bank ATMjénél lehet felvenni havi két alkalommal
összesen max. 150 000 Ft-ot.
Fontos, hogy a kedvezmény nem érvényes
a postai készpénzfelvételre, a pénzügyi
intézményeknek külön díjszabása van erre a
tranzakciótípusra.

www.mnb.hu/penzugyinavigator

www.mnb.hu/penzugyinavigator
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Ha a számlához
több kártya is
kapcsolódik,
akkor a kedvezmény kártyánként
érvényesíthető?

Ha például az első felvétellel 60 000 Ft-ot
vett fel, a másodikkal 40 000 Ft-ot (vagyis
összesen 100 000 Ft-ot), hiába lenne még 50
000 Ft, amit díjmentesen kivehetne, nem lesz
költségmentes, mivel havonta csak két
alkalommal jár a kedvezmény, ez pedig már
a harmadik felvétel lenne.

Nem, mivel a nyilatkozat számlához kapcsolódik, így a kedvezmény ebben az esetben is legfeljebb két alkalommal összesen 150 000 Ft-ot
meg nem haladó összegben érvényesíthető.

Amennyiben a hónap
utolsó napjaiban történik a készpénzfelvétel, a teljesítés dátumára az adott
pénzintézet szabályzata az irányadó. Ezért
megtörténhet, hogy adott havi tranzakciót
már a következő hónapra számolnak el.

Akkor is ingyenes a
második felvétel, ha az első
tranzakció már elérte a
150 000 Ft-ot?
Nem, hiszen hiába lenne még egy ingyenes
tranzakció, a megállapított 150 000 Ft-os
összesített értékhatárt már túllépné a következő tranzakció.

Bankváltás esetén megszűnik a kedvezmény?
A kedvezmény nem szűnik meg bankváltáskor, de az új szolgáltatónál ismét nyilatkozni
kell az ingyenes készpénzfelvételi igényről,
mert az nem jár automatikusan.

150 000 Ft összértékig
ingyenes a
készpénzfelvétel?
Nem. Csak akkor vehet fel ingyenesen 150 000
Ft-ot bankszámlájáról, ha ezt maximum két
készpénzfelvétel során teszi meg.

Kézirat lezárva: 2019. február
www.mnb.hu/penzugyinavigator

www.mnb.hu/penzugyinavigator

Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon: +36-80 203-776 Fax: +36-1 489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/penzugyinavigator

Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat
A megyeszékhelyeken működő irodák elérhetőségei,
valamint az aktuális kitelepülésekkel kapcsolatos
információk megtalálhatók honlapunkon.

Pénzügyi Békéltető Testület

Az Ön és pénzügyi szolgáltatója között kialakult
szerződéses jogvita ügyében a PBT-hez fordulhat.
Levélcím: 1525 Budapest Pf.: 172.
Telefon: +36-80 203-776 Fax: +36-1 489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.penzugyibekeltetotestulet.hu

Legyen mindig naprakész!
Töltse le a Pénzügyi Navigátor
mobilapplikációt!

