HIRDETMÉNY
Általános Üzleti Feltételek és Kondíciós Lista módosulásáról

Tisztelt Ügyfelünk!
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban „törvény“) a bels
pénzpiaci szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK Irányelv (PSD) rendelkezéseit ültette át a magyar jogrendbe. Az
Irányelv célja valamennyi EU tagállamban harmonizálni a pénzforgalmi szolgáltatások jogszabályi kereteit. A
megnövekedett áttekinthet ségb l, a fizetési megbízások gyorsabb végrehajtásából és az Európa-szerte
összehangolt és hatékony szolgáltatásokból valamennyi ügyfélnek el nye származik majd. A törvény
rendelkezései 2009. november 1-én lépnek hatályba.
A törvény arra kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézményeket, hogy szerz déses kereteiket az új
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban módosítsák. Az áttekinthet ség érdekében bankunk a megváltozott
pénzforgalmi szabályozást tükröz új rendelkezéseket az Általános Üzleti Feltételek részét képez , de
elkülönült dokumentumban található Pénzforgalmi Szolgáltatások Üzletszabályzatába foglalja. Erre
tekintettel a Deutsche Bank ZRt. Általános Üzleti Feltételeit a Hpt. 210. § (7) bekezdése alapján 2009.
november 1-ével kezd
hatállyal – a törvény rendelkezéseivel összhangban - az alábbiak szerint módosítja.
Az Általános Üzleti Feltételek 10. Pontjának helyébe az alábbi lép:
„10. Pénzforgalmi Szolgáltatások Üzletszabályzata
A Bank által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokra egyebekben a Pénzforgalmi Szolgáltatások
Üzletszabályzata is alkalmazandó, mely ezen szolgáltatások tekintetében a jelen Általános Üzleti Feltételek
részét képezi.”
Módosul továbbá az Általános Üzleti Feltételek 12. Pontjának (3) és (4) bekezdése, 21. Pontjának
második bekezdése, valamint a kiszervezett tevékenységekre vonatkozó melléklet.
A Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére, valamint az Ügyfélszámla Kondíciós Lista ugyancsak 2009.
november 1-ével kezd
hatállyal módosulnak. A kétoldalúan megállapodott speciális kondíciók eltér
megállapodás hiányában továbbra is változatlanul hatályban maradnak, amennyiben kötelez en alkalmazandó
jogszabályi el írással nem állnak ellentétben.
A módosult Általános Üzleti Feltételek, a Pénzforgalmi Szolgáltatások Üzletszabályzata, a leglényegesebb
változásokat összefoglaló tájékoztató, valamint a Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére megtalálható a
pénztárhelyiségben, valamint elérhet honlapunk (www.db.hu) “Letöltések” / “PSD” menüpontján keresztül.
Amennyiben ezen dokumentumokra kinyomtatott formában is szükségük van, ezen igényüket kérjük jelezzék
ügyfélreferensük felé.
A jogszabályváltozás miatt a pénzforgalmi szolgáltatások körében használt standard
formanyomtatványaink is módosultak, melyeket elektronikus úton küldünk meg Önöknek. Igény esetén
ügyfélreferensük bármikor készséggel ellátja Önöket új nyomtatványokkal. A korábban alkalmazott PFNY
nyomtatványokon benyújtott megbízásaikat bankunk 2009. december 31-ig fogadja el.
Budapest, 2009. október 12.
Deutsche Bank ZRt.

