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2016. október 1-ei hatállyal a szerződéses dokumentumok következő pontja kiegészül az aláhúzva szedett részekkel.

A BUDAPEST BANK ZRT. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
4. Elszámolás
4.1. A Bank az Ügyfél részére kibocsátott Hitelkártya
használata útján létrejött Fizetési műveletekkel, valamint az
esedékes kamat, díj, jutalék, költség stb. összegével a
Hitelkeret felhasználható egyenlegét csökkenti, majd
elszámolja az Ügyfél Hitelszámlája terhére. A meg nem fizetett
összegek a Hitelkeretből igénybe vett összeget növelik, a
visszafizetett összegek jóváírásukat követően, a Hitelkeret
összegének erejéig újra felhasználhatók. Az Ügyfél vállalja,
hogy a Hitelkeret összegét nem lépi túl. A Hitelszámla
elszámolási számlaként funkcionál azzal, hogy annak pozitív
egyenlegére a Bank nem fizet kamatot, azonban annak erejéig
Fizetési művelet kezdeményezhető. A Bank a Hitelkártyával
végrehajtott, pénzügyileg teljesített Fizetési műveletekkel
legkésőbb a fizetési művelet tényleges időpontját követő öt
(5) évig terhelheti meg a Hitelszámlát.
4.2. A Bank minden terheléssel vagy jóváírással érintett
hónapban, egy alkalommal, a Bankszámlakivonatra vonatkozó
előírások szerinti tartalmú hitelszámlakivonatot küld, illetve
bocsát az Ügyfél részére. Az elszámolási időszak a hónap első
naptári napjától az utolsó naptári napjáig tart. A
hitelszámlakivonaton túl (amellett) a Bank jogosult arra, hogy
az Ügyfél esedékessé váló fizetési kötelezettségére
vonatkozóan, vagy a Bank és az Ügyfél közötti egyéb, akár
bank-, biztosítási vagy értékpapírtitoknak minősülő
információkról az Ügyfél (Főkártyabirtokos) által a szerződéses
kapcsolat(ok) során megadott és a Bank által nyilvántartott
bármely mobil telefonszámra küldött SMS üzenet útján is
tájékoztatást küldjön. A Bank az értesítés kapcsán kizárja a
felelősségét a megadott mobiltelefonszám, illetőleg
telefonkészülék és SIM kártya mindenkori tulajdon- és/vagy
birtokjogával összefüggésben, valamint az üzenetküldéshez
használt
számítástechnikai
rendszer
működésének
rendellenességéből, vagy más számítógépes manipulációból az
Ügyfelet ért károk tekintetében. Az Ügyfél (Főkártyabirtokos)
kizárhatja, illetőleg visszavonhatja az ilyen sms értesítés
küldését.
4.3. A hitelszámlakivonaton (illetve a 4.2. pont szerint küldött
sms üzenetben) feltüntetett aktuális egyenleg, illetőleg
Minimum
visszafizetendő
összeg
legkésőbb
a
hitelszámlakivonaton (illetve a 4.2. pont szerint küldött sms
üzenetben) feltüntetett időpontig fizetendő meg (fizetési
határidő). Amennyiben a fizetési határidő nem banki
munkanap, úgy a teljesítés határideje az adott napot követő
banki munkanap. A hitelszámlakivonaton (illetve a 4.2. pont
szerint küldött sms üzenetben) megjelölt tartozások azon a
napon tekintendők kiegyenlítettnek, amikor az ott megjelölt
összeg a Hitelszámlán maradéktalanul jóváírásra kerül. Bank a
mindenkori
Hirdetményben
teszi
közzé
a
havi
hitelszámlakivonat
készítésének
időpontját,
és
a
hitelszámlakivonat készítésétől számított napok számát, amely
alatt az Ügyfél teljesítése a fizetési határidőn belülinek

minősül. A Bank az Ügyfél befizetéseit a polgári jog általános
szabályai szerint számolja el, először díjtartozásra, késedelmi
kamatra, ügyleti kamatra, majd tőkére. A tőketartozáson belül
azonban először a vásárlási Fizetési műveletek, azt követően a
készpénz-felvételi Fizetési műveletek kerülnek elszámolásra.
Az azonos jogcímen esedékes követelések közül az időben
korábban keletkezett kerül elszámolásra.
4.4. Kamatmentes időszakkal rendelkező Hitelkártya esetében,
amennyiben az Ügyfél a mindenkori hitelszámlakivonat (illetve
a 4.2. pont szerint küldött sms üzenet) szerinti fizetési
határidőig a teljes tartozását, azaz a Hitelkeretből igénybe vett
összeget megfizeti, előző havi vásárlási fizetési műveleteire a
Bank nem számít fel kamatot. A Hirdetményben közzétett
leghosszabb kamatmentesség arra a vásárlási fizetési
művelet(ek)re vonatkozik, amelye(ke)t az Ügyfél az
elszámolási időszak első napján (hónap első napja) hajt végre.
Ettől kezdve a kamatmentes periódus minden egyes további
napon 1 nappal csökken. Résztörlesztés esetén – beleértve a
Minimum visszafizetendő összeg fizetését is – a Bank a teljes
hiteltartozásra ügyleti kamatot számít fel. Készpénzfelvételi
fizetési művelet után minden esetben felszámításra kerül az
ügyleti kamat, tekintet nélkül arra, hogy az aktuális
hitelszámlakivonatban (illetve a 4.2. pont szerint küldött sms
üzenetben) megjelölt tartozás részben vagy egészben
visszafizetésre került-e.
Kamatmentes időszakkal nem rendelkező Hitelkártya esetében
a Hitelkeretből igénybe vett összeg után számított ügyleti
kamat minden esetben felszámításra kerül.
4.5. A fizetési hátralékkal nem rendelkező Ügyfél a Szerződés
fennállása alatt bármikor jogosult a Hitelkeret igénybe vett
részének teljes vagy részleges előtörlesztésére. Ugyanakkor
mindkét típusú Hitelkártya esetében jogosult az Ügyfél úgy
dönteni, hogy nem fizeti vissza a Bank részére az aktuális
egyenleg szerinti teljes tartozását, mely esetben a fizetési
határidőig a mindenkori hitelszámlakivonatban (illetve a 4.2.
pont szerint küldött sms üzenetben) feltüntetett Minimum
visszafizetendő összeget köteles megfizetni a Bank részére.
Ebben az esetben a Bank a Hitelkeretből igénybe vett összeg
után a 4.8. pontban megjelölt kamatot számítja fel.
Amennyiben az Ügyfél a Minimum visszafizetendő összeget
esedékességkor nem fizeti meg, késedelembe esik.
4.6. Az Ügyfél a mindenkori hatályos Hirdetményben
meghatározott ügyleti kamat, díjak, költségek, illetve jutalékok
megfizetésére köteles. A Bank valamennyi esedékes díjat,
jutalékot, kamatot a Hitelkeret terhére számol el, és utána a
4.8. pontban megjelölt ügyleti kamat fizetendő, ami szintén a
Hitelkeretet terheli.
4.7. Az Ügyfél minden terheléssel vagy jóváírással érintett
hónapban, a mindenkori Hirdetményben meghatározott
összegű havi számlavezetési díjat köteles fizetni. Az Ügyfél a
Szerződés hatályának időtartama alatt az aktuális
Hirdetményben megjelölt mértékű Hitelkártya éves díjat
köteles megfizetni. A díj megfizetése az aktuális
Hirdetményben meghatározott időpontban esedékes.
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4.8. Az Ügyfél a Hitelkeretből igénybevett összeg után ügyleti
kamatot köteles fizetni, amelynek mértékét a Szerződés
tartalmazza. Kamatozás típusa: kamatperiódusban rögzített. A
kamatperiódus az az időszak, amelyen belül a kamat mértéke
nem változik. Kamatperiódus hossza: 1 év, melynek kezdő
napja minden év április 1., utolsó napja a következő év
március 31., kivéve az első és utolsó kamatperiódust. Az első
kamatperiódus a Szerződés létrejöttének napján kezdődik, és
ha március 31. előtt jön létre, akkor a létrejötte évének
március 31-ig tart, ha március 31 után jön létre, akkor a
következő év március 31-ig tart. Az utolsó kamatperiódus a
megszűnés évének április 1. napján kezdődik, és a Szerződés
megszűnésének napjáig tart. A kamatszámítás első napja a
Fizetési művelet napja, a Bank által felszámított jutalék, díj,
költség esetében pedig a Hitelszámla megterhelésének napja.
A kamat havonta kerül felszámításra, napi kamat és 360 napos
bázis alapul vételével. Az ügyleti kamat havonta, a
hitelszámlakivonaton (illetve a 4.2. pont szerint küldött sms
üzenetben) megjelölt fizetési határidő napjáig fizetendő meg.
4.9. Az Ügyfél a Hitelszámla javára a Szerződésben megjelölt
választása szerinti fizetési módon teljesíthet fizetéseket,
melyek az alábbiak:
• pénztári befizetés a Bank pénztárában
• a Banknál vezetett bankszámla terhére történő eseti
átutalási megbízás
• más banknál vezetett bankszámla terhére történő eseti
banki átutalás
• postai készpénz-átutalási megbízás (postai csekk)
Az Ügyfél jogosult a fizetési mód módosítását telefonon is
igényelni, ez esetben a változtatás Bank általi elfogadása a
Szerződés módosításának minősül. A Bank a Hitelszámla javára
érkező jóváírásokat a saját bankszámláján történő jóváírás
napján teljesíti, oly módon, hogy az Ügyfél a jóváírt összeg
felett a jóváírást követő naptári napon reggel 8 órától
rendelkezhet. Ugyanez vonatkozik a készpénzbefizetésre, és
arra az esetre is, ha az Ügyfél a Banknál vezetett bankszámla
terhére történő átutalással teljesít fizetést a Hitelszámlára.
4.10. Fizetési késedelem esetén az Ügyfél – a hiteldíjon felül –
az esedékessé vált tartozás után késedelmi kamat
megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke az ügyleti
kamatláb + 6%, azonban a Bank által ténylegesen felszámított
késedelmi kamat nem haladja meg az éves ügyleti kamat
másfélszeresének 3 százalékponttal növelt értékét, és nem
lehet magasabb, mint a teljes hiteldíj mutató maximális
mértéke. Amennyiben az Ügyfél a hitelszámlakivonaton
(illetve a 4.2. pont szerint küldött sms üzenetben) megjelölt
fizetési határidőig legalább a hitelszámlakivonat (illetve a 4.2.
pont szerint küldött sms üzenet) szerinti havi Minimum
visszafizetendő összeget nem fizeti meg, a Bank - a késedelmi
kamaton túlmenően - jogosult a Hirdetményben
meghatározott mértékű eljárási költséget felszámítani. Az
előzőekben rögzítetteken túlmenően fizetési késedelem
esetén a Bank jogosulttá válik a Szerződés azonnali hatályú
felmondására is, továbbá arra, hogy követelését jogi úton

érvényesítse, amelynek többletköltségei is az Ügyfelet
terhelik.
A
fizetési
kötelezettség
elmulasztásának
következményei lehetnek még: 1.) a Hitelkártya használatának
Bank általi felfüggesztése, letiltása, 2.) az Ügyfél adatai és
tartozása adatkezelés és nyilvántartás céljából a Központi
Hitelinformációs Rendszer részére megküldésre kerülnek. Az
adatokat a BISZ Zrt. a törvényi előírásnak megfelelően a
késedelmes tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított
egy évig, egyéb esetben az adatátadás időpontjától számított
öt év végéig nyilvántartja és kezeli, és a referenciaadatszolgáltatók megkeresésére az Ügyfél tartozásáról adatot
szolgáltathat; 3.) végrehajtási eljárás megindítása; 4.) a
követelés értékesítése.
4.11.
1
4.11.1. Ha a Hitelszámlán nincs felhasználható egyenleg, a
Bank a Fizetési műveletek teljesítése érdekében a mindenkor
hatályos Hitelkártya Hirdetményben rögzített, a Hitelkeret %ában meghatározott mérték erejéig fedezetet nyújt (a
továbbiakban: Hitelkeret-túllépés). A Hitelkeret-túllépésről a
Bank a hitelszámlakivonattal (illetve a 4.2. pont szerint küldött
sms üzenetben) értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél köteles a
Hitelkeret-túllépés mindenkor hatályos Hirdetményben
megjelölt mértékű %-ával megegyező összegének, valamint a
túllépés összegére – a Hirdetményben meghatározott
mértékben és módon – felszámított kamat kiegyenlítéséhez
szükséges összeggel a Hitelszámlát feltölteni. Ennek
elmulasztása esetén a Bank jogosult a Szerződést azonnali
hatállyal felmondani és a Hitelkártyát letiltani.
2
4.11.2. 2015. év szeptember hó 01. napjától a Bank nem nyújt
lehetőséget a hitelkeret-túllépésre, ide nem értve a
Hitelkártya illetve hitelkeret használatával összefüggésben
felmerülő kamatok, díjak, költség Hitelkeret terhére történő
elszámolását. Ennek megfelelően, ha a Hitelszámlán nincs
felhasználható egyenleg, a Bank a Fizetési műveletek
teljesítése érdekében nem nyújt fedezetet, és ezért a
hivatkozott esetben a Fizetési művelet végrehajtását
fedezethiány miatt visszautasítja.
4.12. Túlfizetés esetén a túlfizetés összegének bankfiókban
történő felvételére csak a Szerződés megszüntetésekor van
lehetőség.

1

Jelen pont rendelkezései csak a 2015.09.01. előtt keletkezett Hitelkerettúllépésekre alkalmazandóak.
2
Jelen pont rendelkezései csak a 2015.09.01. napjától végrehajtott
Hitelkártya illetve Hitelkerethasználtra alkalmazandóak.
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