Hatályos:2017.09.22-től

Szolgáltatási szerződés
az Internet Banking (EIB) szolgáltatás nyújtására
Amely létrejött a Hungária Takarék Takarékszövetkezet (hitelintézet) (………………………
kirendeltsége, …………………………………………… címe, …………………… telefonszáma,
…………………………….e-mail címe) (a továbbiakban: Hitelintézet), valamint a szolgáltatást
igénybe vevő:
Lakossági ügyfélkörbe tartozó számlatulajdonos
Számlatulajdonos családi és
utóneve:
Ügyfél azonosító:
Fizetési számla száma:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe:
Anyja születési neve:
Állampolgársága:
Születési helye, ideje:
Azonosító okmányának típusa,
száma:
Vállalati/Önkormányzati/Egyéb jogi személyiségű ügyfélkörbe tartozó számlatulajdonos adatai
Cég/ szervezet neve:
Ügyfél azonosító:
Pénzforgalmi számla száma:
Székhelye:
Levelezési címe:
Főtevékenysége:
Azonosító okiratának száma:
Képviseletére jogosultak neve,
beosztása:
Adószáma:
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.Jelen Szolgáltatási szerződés mindkét Fél által történő aláírását követően a Hitelintézet kötelezettséget vállal
arra, hogy a Hitelintézet a jelen Szolgáltatási szerződésben, annak elválaszthatatlan mellékletét képező
Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Hirdetményben meghatározott feltételekkel hozzáférhetővé
teszi a Számlatulajdonos részére az Internet Banking szolgáltatást, amely keretében a Számlatulajdonos,
valamint az általa kijelölt Felhasználó(k) interneten keresztül igénybe vehetik jelen szerződés 1. számú
mellékletében rögzített szolgáltatások és termékek körét.
2.Az Internet Banking szolgáltatás működtetéséhez szükséges technikai eszközök (hardver, szoftver) műszaki
jellemzőinek leírását, a Felhasználó azonosításához szükséges kódok megadását, letiltását, a Felek
felelősségére, kárviselésére vonatkozó szabályokat az Általános Szerződési Feltételek (5. számú melléklet)
valamint a Felhasználói kézikönyv tartalmazza.

3.A Számlatulajdonos köteles rendelkezni egyrészt az Internet Banking szolgáltatásba bevonandó számlák
köréről (2. számú melléklet), valamint az Electra Internet Banking rendszerhez rendelt Felhasználók
személyéről (3. számú melléklet). Ezen kívül minden egyes Felhasználó esetében a 3. számú melléklet
szerinti Adatlapon Számlatulajdonosnak definiálnia kell az Internet Banking szolgáltatás keretében a
Hitelintézet által biztosított termékek és szolgáltatások hozzáférésének lehetőségét, és rendelkezési
jogosultságát.
4.A Számlatulajdonos, valamint az általa kijelölt Felhasználó(k) azonosítása a szolgáltatások igénybevétele
során az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon, azonosítási kódokkal történik, ezért
kötelesek az Electra Internet Banking rendszer használatához szükséges azonosítási kódokat titkosan kezelni,
azokat nem tehetik más személyek részére hozzáférhetővé. Amennyiben az azonosító kódok kikerülnek a
Felhasználó(k) birtokából, vagy azok jogosulatlan harmadik fél birtokába, tudomására jutnak, köteles(ek) azt
a Hitelintézetnek haladéktalanul bejelenteni. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősül és az ebből eredő károkért a Számlatulajdonos az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak
szerint felel.
5.A Számlatulajdonos az Internet Banking szolgáltatás igénybevételéért, az Electra Internet Banking
rendszeren keresztül benyújtott fizetési műveletekért, megbízásokért, illetve igénybevett szolgáltatásokért
díjat, költséget, jutalékot köteles fizetni. Az Internet Banking szolgáltatásra vonatkozó díjak, jutalékok,
költségek és kamatok mértékét, azok megfizetésének módját és esedékességét a vonatkozó mindenkor
hatályos Hirdetmények, illetve a Díjtételek jegyzékei tartalmazzák.
A Számlatulajdonos ezúton felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy az mindenkor az aktuális Hirdetményben
megállapított időpontban az esedékes díj/jutalék/költség összegével megterhelje a Számlatulajdonos
számláját.
6.A Hitelintézet fenntartja magának a jogot és a Számlatulajdonos kifejezetten elismeri a Hitelintézet azon
jogát, hogy új szolgáltatás bevezetésekor a Szolgáltatási szerződés 1., 4. és 5. számú mellékletét kiegészítse,
továbbá, hogy a jelen Szolgáltatási szerződésben, annak 1., 4. és 5. számú mellékletében valamint a
Hirdetményben foglalt az Internet Banking Szolgáltatás nyújtására, illetve igénybevételére vonatkozó
feltételeket, kondíciókat a pénz és tőkepiaci feltételeknek, jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, valamint
a Hitelintézeti üzletpolitikának megfelelően bármikor egyoldalúan módosíthassa, illetve új díjakat,
költségelemeket vezessen be.
A módosításról a Hitelintézet az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és határidővel
tájékoztatja a Számlatulajdonost.
7.A jelen Szolgáltatási szerződés határozatlan időre szól, melyet a Számlatulajdonos azonnali hatállyal, a
Hitelintézet 2 hónapos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozat formájában, indokolás nélkül, valamint a Felek
együttesen, közös megegyezéssel szüntethetnek meg.
Amennyiben a Számlatulajdonos a jelen Szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal mondja fel, a Hitelintézet
az Electra Internet Banking rendszerhez való hozzáférési jogosultságot az írásbeli felmondás Hitelintézet
általi kézhezvételét követő banki napon, a Hitelintézet rendes felmondása esetén a felmondási idő lejártát
követő banki napon szünteti meg.
A Hitelintézet jogosult a Szolgáltatási szerződést írásban, indokolás mellett azonnali hatállyal felmondani és
a szolgáltatást letiltani, ha a Számlatulajdonos a Szolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeit nem
teljesíti vagy azokat súlyosan, illetve ismételten megszegi. A Hitelintézet által kezdeményezett felmondás
esetén a Hitelintézet a felmondás Számlatulajdonos részére történő megküldésével egy időben megszünteti a
Számlatulajdonos és az általa Felhasználóként bejelentett személy(ek) jogosultságát az Electra Internet
Banking rendszer igénybevételére.
Jelen Szolgáltatási szerződés megszűnésekor a Hitelintézet és a Számlatulajdonos kötelesek egymással
elszámolni. Az Internet Banking szolgáltatással kapcsolatosan felszámított, a Hitelintézet számára meg nem
fizetett díjak, költségek a Szolgáltatási szerződés megszűnésének napján egy összegben esedékessé válnak.
A Szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése nem érinti a Számlatulajdonos egyéb, a
Hitelintézettel szemben fennálló szerződéses kapcsolatát.
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8.Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy befektetési szolgáltatások nyújtása esetén a Hitelintézet a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg. 01-10-041206;)
közvetítőjeként jár el. A jelen Szolgáltatási szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a jelen szerződés keretében befektetési szolgáltatásokat kíván
igénybe venni, úgy a Hitelintézet jogosult a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti ügyfél azonosítást elvégezni és a
Számlatulajdonos adatait az adatvédelmi jogszabályok betartásával a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.nek átadni.
9.A jelen Szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek 2.1.
pontjában meghatározott szerződésekben, az azok elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szerződési
Feltételekben, a mindenkor aktuális Hirdetményben, a Felhasználási kézikönyvben, a Hitelintézet vonatkozó
Üzletszabályzatában, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és
kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatában és Díjtételek jegyzékében, valamint a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak az irányadók.
10.A jelen Szolgáltatási szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Szolgáltatási szerződést
mellékleteivel együtt átvette, azok tartalmát megértette és tudomásul vette. Ezen kívül Számlatulajdonos
vállalja, hogy jelen Szolgáltatási szerződés tartalmát az általa az Electra Internet Banking rendszer
Felhasználójaként bejelentett személy(ek)kel megismerteti.
11.Számlatulajdonos jelen pont aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Hitelintézet elektronikus úton
reklámanyagot juttasson el a részére. Hitelintézet ezzel összefüggésben a Számlatulajdonos személyes
adatairól külön nyilvántartást vezet. A hozzájárulás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt,
melyet a Számlatulajdonos az alábbi aláírásával elismeri:
……………………………..….
Számlatulajdonos

.....................................................
Számlatulajdonos

A
Hitelintézet
a
Számlatulajdonos
reklám
megtiltására
vonatkozó
nyilatkozatát
a
kozpont@hungariatakarek.hu e-mail címén illetve a postai úton a 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. címen
fogadja.
12. A Számlatulajdonos(ok) jelen szolgáltatási szerződés aláírásával igazolja(-ák), hogy az alábbiakban
felsorolt, jelen Szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat átvette(-ék), annak
tartalmát megismerte(-ék) és elfogadta(-ák) jelen szerződés aláírása előtt.
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:

Adatlap I. (Számlatulajdonos adatok)
Adatlap II. (Felhasználói adatok)
Adatlap II. (Felhasználói adatok)
Electra Internet Banking felhasználói kézikönyv
Általános Szerződési Feltételek az Internet Banking szolgáltatás

igénybe vételéhez

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Dátum: ..........................................

........…............................................

................................................................

Számlatulajdonos

Számlatulajdonos

..........................................................
Hitelintézet
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