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This Country Addendum for Accounts held and Services 
provided in Hungary supplements and/or amends, and is 
to be read together with the Master Account and Service 
Terms (“MAST”), Confidentiality and Data Privacy Conditions 
(“CDPC”), and Security Procedures.

A Magyarországon vezetett Fizetési számlákra és nyújtott 
Szolgáltatásokra vonatkozó jelen Országmelléklet kiegészíti 
és/vagy módosítja a mindenkori Globális Pénzforgalmi és 
Szolgáltatási Feltételeket (angol rövidítéssel: „MAST”); az 
Adatok bizalmas kezelésére és adatvédelemre vonatkozó 
feltételeket (angol rövidítéssel: „CDPC”); és Biztonsági 
eljárásokat, továbbá azokkal együtt értelmezendők. 

1. RIGHT TO AMEND TERMS, INTEREST, 
FEES, AND OTHER AMOUNTS 

1. FELTÉTELEK, KAMATOK, DÍJAK  
ÉS EGYÉB TÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Notwithstanding Clause 7.2 and Clause 10.3 of the 
MAST, the Bank may unilaterally amend the Terms as 
well as interest, fees and other amounts that apply 
to the Accounts and Services under the following 
circumstances only:

A MAST 7.2 és 10.3 pontja ellenére a Bank az alábbi 
körülmények fennállása esetén jogosult egyoldalúan 
módosítani a Feltételeket, kamatokat, díjakat és egyéb 
tételeket:

a)  Change in the legal or regulatory environment 
in Hungary including, but not limited to, any 
Government Requirement;

a)  magyarország jogi vagy szabályozási környezetében 
történő változás, ideértve többek között bármely 
Hatósági előírást;

b)  Change in the market conditions or economic 
environment in Hungary, including, but not limited 
to (i) increase in the Hungarian country risk; and 
(ii) changes to the fund-raising and refinancing costs 
of the Bank; or

b)  Magyarország piaci feltételeiben vagy gazdasági 
környezetében bekövetkező változások, ideértve többek 
között (i) Magyarország országkockázat változását; 
továbbá (ii) a Bank forrásszerzési és refinanszírozási 
költségeinek változásait; vagy

c)  Change to the conditions of banking operations, 
including, but not limited to (i)  increase in the 
operating costs of the Bank, arising for reasons 
beyond the control of the Bank and directly 
related to the provision of the Service concerned; 
(ii)  introduction by the Bank of a new Service, 
modification, expansion or development of an existing 
Service, or the withdrawal, suspension or termination 
of a Service; and (iii) increase of the fees for, or costs 
of, Services provided at a price lower than the costs 
of the Service concerned for business policy or other 
reasons to operating cost level; 

c)  a banki működési feltételek változása, ideértve 
többek között (i) a Bank működési költségeinek a Bank 
érdekkörén kívül álló okokból történő növekedése és az 
adott Szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó 
költségek emelkedése; (ii) a Bank által új Szolgáltatás 
bevezetése, meglévő Szolgáltatás módosítása, 
kibővítése vagy továbbfejlesztése, vagy egy Szolgáltatás 
visszavonása, felfüggesztése vagy kivezetése; továbbá 
(iii) az önköltség alatti áron nyújtott Szolgáltatás díjának 
vagy költségeinek üzletpolitikai vagy egyéb okokból a 
működési költségszintre történő felemelése.
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Notwithstanding the above, the Bank shall still be entitled 
to modify interest rates or exchange rates immediately and 
without notice if such changes are based on a reference 
interest rate or a reference exchange rate (both as defined 
by Directive (EU) 2015/2366 or “PSD2”).

A kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására a Bank 
külön értesítés nélkül és azonnal is jogosult, ha a változások 
referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon 
alapulnak (az (EU) 2015/2366 irányelv vagy „ PSD2 ” által 
meghatározottak szerint).

2. PAYMENT SERVICES PROVIDED 
UNDER PSD2

2. A PSD2 ALAPJÁN NYÚJTOTT FIZETÉSI 
SZOLGÁLTATÁSOK

If the Bank refunds an unauthorised payment transaction, 
and reasonably determines that such payment transaction 
was unauthorised as a result of the Customer’s negligence, 
wilful default or fraud, the Customer acknowledges and 
agrees that the Bank may reverse any such refund credited 
to the Customer’s Account together with related interest and 
deduct the Bank’s reasonable costs.

Amennyiben a Bank jóvá nem hagyott fizetési műveletet 
visszatérít az ügyfél részére, és utána észszerűen 
megállapítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelet az 
Ügyfél gondatlansága, szándékos mulasztása vagy csalása 
következtében következett be, az Ügyfél tudomásul veszi 
és elfogadja, hogy a Bank az Ügyfél Számláján jóváírt ilyen 
visszatérítést és a kapcsolódó kamatokat visszakönyveli, 
valamint a bank részére észszerűen felmerült költségeket 
beterheli az Ügyfél számláján.

3. CORPORATE OPT OUT FOR PAYMENT 
SERVICES

3. VÁLLALATOK MENTESÍTÉSE 
PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK 
ESETÉN

Pursuant to PSD2 and related national and European 
laws and regulations, each as amended from time to time 
(“Payment Services Laws”), to the extent the Bank is 
providing payment services to the Customer, the Customer 
agrees that those Payment Services Laws which may 
be disapplied where the payment service user is not a 
consumer or micro-enterprise are all so disapplied with 
respect to the Customer.

A PSD2 és a kapcsolódó nemzeti és európai törvények 
és jogszabályok, valamint módosításaik („Pénzforgalmi 
szolgáltatási jogszabályok”) értelmében és értelmezésében, 
ha a Bank pénzforgalmi szolgáltatást nyújt az Ügyfélnek és az 
Ügyfél nem mikrovállalkozás, akkor az Ügyfél tudomásul veszi 
és elfogadja, hogy rá vonatkozóan nem kerülnek alkalmazásra 
mindazok a Pénzforgalmi szolgáltatási jogszabályok, amelyek 
alkalmazása kizárólag fogyasztók és mikrovállalkozások 
vonatkozásában kötelező. 
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