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1. Introduction 1. Bevezetés

1.1  These Master Account and Service Terms (the 
“MAST”), the Confidentiality and Data Privacy 
Conditions (“CDPC”), and any applicable “Country 
Addendum” apply to each account (an “Account”) 
and any product or service (a “Service”) utilized 
by the Customer and are binding on both the 
Customer and the Bank.  References to the 
“Bank” mean the direct or indirect subsidiaries of 
Citigroup Inc., including the related branches of 
such subsidiary, holding the Account or providing 
the Service.  

1.1  A jelen Globális Pénzforgalmi és Szolgáltatási 
Feltételek (angol rövidítéssel „MAST”), az Adatok 
bizalmas kezelésére és adatvédelemre vonatkozó 
feltételek (angol rövidítéssel „CDPC”) és bármely 
vonatkozó „Országmelléklet” érvényesek 
minden bankszámlára („Számla”), az Ügyfél által 
használt bármely termékre vagy szolgáltatásra 
(„Szolgáltatás”), valamint kötelező érvényűek 
mind az Ügyfélre, mind a Bankra. A „Bank”-ra való 
hivatkozások a Citigroup Inc. közvetlen és közvetett 
Kapcsolt vállalkozásait jelentik, ideértve az adott 
Kapcsolt vállalkozás fióktelepeit is, amelyek a 
Számlát vezetik, vagy a Szolgáltatást nyújtják.

1.2  If there is a conflict between the MAST and any 
Country Addendum, the Country Addendum 
prevails; and if there is a conflict between the 
MAST or any Country Addendum and any 
agreement or other conditions relating to a 
Service (a “Service Agreement”), that Service 
Agreement prevails.  The Customer will separately 
receive Service-related materials (including Cash 
Management User Guide(s), user manuals, training 
materials, and other Service-related instructions) 
that will provide a description of the Bank’s 
Accounts and Services, including instructions 
for onboarding and general use.  Both parties 
agree to act in accordance with Service-related 
materials, which may be updated from time to 
time and provided to Customers through the 
Bank’s regular channels.

1.2  A MAST és bármely Országmelléklet közötti 
ellentmondás esetén az Országmellékletet kell 
irányadónak tekinteni. Ha ellentmondás merül 
fel a MAST vagy bármely Országmelléklet 
és bármely szerződés vagy egyéb feltétel 
között, amely egy Szolgáltatásra vonatkozik 
(„Szolgáltatási szerződés”), az adott Szolgáltatási 
szerződés az irányadó. Az Ügyfél számára a Bank 
külön biztosítja a Szolgáltatással kapcsolatos 
dokumentumokat (ideértve a Termék Specifikus 
Feltételeket, a használati utasításokat, a képzési 
anyagokat és a Szolgáltatással kapcsolatos 
egyéb utasításokat is), amelyek ismertetik a 
Bank pénzforgalmi szolgáltatásait, ideértve 
a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
szabályokat és általános utasításokat is. A felek 
megállapodnak, hogy eljárásuk során betartják a 
Szolgáltatással kapcsolatos dokumentumokban 
foglaltakat, amelyek mindenkor módosíthatóak, 
és a módosításokat a Bank a hivatalos csatornáin 
keresztül bocsátja az Ügyfél rendelkezésére.

1.3  When used herein, “Terms” refers collectively 
to the MAST, CDPC, and any applicable Country 
Addendum or Service Agreements.

1.3  A jelen okiratban a „Feltételek” együttes 
jelentése a MAST, a CDPC és bármely vonatkozó 
Országmelléklet vagy Szolgáltatási Szerződés. 
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2. Authority 2. Felhatalmazás

The Bank may rely on the authority of each person 
designated in writing or in a form acceptable to the 
Bank by the Customer to send Communications (as 
defined below) or perform any other action until the 
Bank has received written notice acceptable to it of any 
change from a duly authorized person and the Bank has 
had a reasonable time to act (after which time it may 
rely on the change).

A Banknak joga van úgy tekinteni, hogy az Ügyfél által 
írásban vagy a Bank számára elfogadható egyéb formában 
bejelentett Üzenetek (meghatározását lásd alább) 
küldésére vagy egyéb intézkedésekre felhatalmazott 
személyek jogosultsága mindaddig érvényes, amíg a Bank 
a számára elfogadható formában az erre felhatalmazott 
személytől nem kap írásbeli értesítést bármely változásról, 
és a Banknak megfelelő idő áll rendelkezésére a szükséges 
intézkedés megtételére (ezt követően a módosításnak 
megfelelően jár el).

3. Communications 3. Üzenetváltás 

3.1  The Customer and the Bank will comply with 
certain agreed security procedures (the “Security 
Procedures”) designed to authenticate the 
Customer’s log-on to the Bank’s connectivity 
channels and to verify the origination of 
communications between Bank and Customer 
such as enquiries, data and other information 
exchanges, advices, transactional instructions, 
and account opening and maintenance 
instructions (each a “Communication”).  

3.1  Az Ügyfélnek és Banknak is a megállapodás szerinti 
biztonsági eljárásokhoz („Biztonsági eljárások”) kell 
tartania magát, amelyek célja az Ügyfél adatainak 
hitelesítése abban az esetben ha az Ügyfél 
belép a Bank valamely kapcsolattartást biztosító 
felületére, továbbá annak ellenőrzése, hogy a 
Bank és az Ügyfél között történő üzenetváltás 
(ideértve a megkereséseket, az adat- és egyéb 
információcseréket, a tájékoztatásokat, az ügyleti 
utasításokat, valamint a számlák megnyitásával 
és fenntartásával kapcsolatos utasításokat is, 
egyenként: „Üzenet”), megfelelő forrásból 
származik.

3.2  The Customer agrees that (i) the Bank may act 
on Communications received in compliance with 
the Security Procedures; and (ii) the Customer 
will be bound by any Communication validated by 
the Bank according to the Security Procedures.  
Furthermore, the Bank is not obliged to do 
anything other than what is contained in the 
Security Procedures to establish the authority or 
identity of the Customer sending or receiving a 
Communication and may rely upon such authority 
and identity if the Bank complies with the Security 
Procedures. The Bank is not responsible for 
errors or omissions made by the Customer or 
the duplication of any Communication by the 
Customer and may act on any Communication 
by reference to a bank identification or account 
number only, even if a bank or account name 
is provided. The Bank has the right to refuse 
to act on any Communication where the Bank 
reasonably doubts the Communication’s contents, 
authorization, origination, or compliance with the 
Security Procedures. The Bank will promptly notify 
the Customer (by telephone, if appropriate) if a 
Communication is not acted upon for any reason.

3.2  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy (i) a Bank 
intézkedhet a Biztonsági eljárásoknak megfelelően 
fogadott Üzenetek alapján; és (ii) az Ügyfélre 
nézve kötelező érvényű bármely olyan Üzenet, 
amelyet a Bank a Biztonsági eljárásoknak 
megfelelően hitelesített. A Bank nem köteles a 
Biztonsági eljárásokban foglaltakon túl semmilyen 
egyéb intézkedést tenni annak érdekében, hogy 
meggyőződjön az Üzenetet küldő vagy fogadó 
Ügyfél megfelelő felhatalmazottságáról vagy 
személyazonosságáról és érvényesnek tekintheti az 
illető felhatalmazottságát és személyazonosságát, 
ha a Bank követi a Biztonsági eljárásokban 
foglaltakat. A Bank nem vállal felelősséget az 
Ügyfél tévedéseiért és mulasztásaiért, illetve az 
Ügyfél által kétszer elküldött Üzenetekért, továbbá 
jogosult banki azonosító vagy számlaszám alapján 
teljesíteni az Üzenetben foglaltakat, akkor is, ha 
a bank- vagy a számla neve is fel van tüntetve. 
A Bank visszautasíthatja az intézkedést bármely 
Üzenet alapján, ha észszerű gyanúja merül fel az 
Üzenet tartalmával, hitelességével, forrásával vagy 
a Biztonsági eljárások betartásával kapcsolatban. A 
Bank haladéktalanul értesíti az Ügyfelet (lehetőség 
szerint telefonon), ha az Üzenetben foglaltakat 
bármely okból nem teljesíti.
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3.3  If the Customer requests the Bank to recall, 
cancel, or amend a Communication, the Bank 
will use its reasonable efforts to comply and the 
Customer will be responsible for all costs, losses, 
and other related expenses.

3.3  Ha az Ügyfél az Üzenet visszavonását, törlését 
vagy módosítását kéri a Banktól, a Bank észszerű 
kereteken belül mindent megtesz annak 
érdekében, hogy eleget tegyen a kérésnek, a 
beavatkozással járó minden költség, veszteség és 
egyéb kapcsolódó kiadás az Ügyfelet terheli.

4. Credits and Debits 4. Jóváírások és terhelések

4.1  The Bank is not obliged to make a credit to 
an Account before receipt by the Bank of a 
corresponding and final payment in cleared 
funds.  If the Bank makes a credit before such 
receipt, the Bank may reverse all or part of 
the credit (including any interest thereon) and 
require repayment of an amount corresponding 
to such credit if there are insufficient funds in the 
Account.

4.1  A Bank nem köteles a Számlán jóváírást teljesíteni 
mindaddig, amíg vissza nem vonható formában 
nem kapta meg a jóváírandó összeg ellenértékét. 
Ha a Bank az említett átvétel előtt teljesíti a 
jóváírást, a Bank jogosult teljes egészében vagy 
részben törölni a jóváírást (ideértve bármely 
kamatot is). Abban az esetben, ha a Számlán nincs 
elegendő fedezet, akkor a Bank a megfelelő összeg 
visszafizetését kérheti.

4.2  The Bank may, but is not obliged to, debit 
an Account, whether based upon payment 
instructions from the Customer or in accordance 
with the Terms that might result in or increase 
a debit balance.  If the total amount of debits 
to an Account at any time would exceed the 
immediately available funds credited to the 
Account, and any available credit lines that may 
be utilized for such purpose, the Bank may decide 
which debits it will make in whole or in part and in 
the order the Bank selects.

4.2  A Banknak módjában áll – de nem köteles – 
megterhelni a Számlát az Ügyféltől kapott fizetési 
megbízás vagy a Feltételekben előírtak alapján, 
amennyiben az tartozást mutató egyenleget 
eredményezhet, vagy tovább növelheti a már 
fennálló tartozás egyenlegét. Amennyiben egy 
Számlán a végrehajtott terhelések teljes összege 
bármikor meghaladja a Számlán jóváírt és azonnal 
rendelkezésre álló pénzeszközök, valamint az 
ilyen célra felhasználható hitelkeret összegét, a 
Bank jogosult eldönteni, hogy mely terheléseket 
teljesítse teljes egészében vagy részben az általa 
meghatározott sorrendben.

4.3  Unless otherwise provided in written agreement 
signed by the Bank and the Customer, the Bank 
may at any time cancel any extensions of credit 
with respect to any Account or Service.  The 
Customer will transfer to the Bank on closure 
of an Account or otherwise on demand from 
the Bank sufficient immediately available funds 
to cover any debit balance on an Account or 
any other utilized extensions of credit and any 
interest, fees, and other amounts owed.

4.3  A Bank és az Ügyfél között létrejött, ettől eltérő 
értelmű írásbeli megállapodás hiányában 
a Bank jogosult bármikor beszüntetni 
mindenfajta hitelnyújtást bármely Számla vagy 
Szolgáltatás vonatkozásában. Az Ügyfél a Számla 
megszüntetésekor, vagy amennyiben a Bank erre 
felszólítja, köteles a Bank rendelkezésére bocsátani 
a Számla esetleges tartozik egyenlegének vagy 
bármely felhasznált hitel alapján fennálló tartozás 
és annak kamatainak fedezetét, továbbá bármely 
kamat-, díj- és egyéb tartozás fedezetéül szükséges 
összeget.

Credits and Debits 
Jóváírások és terhelések
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5. Checks and Payment Instruments 5. Csekkek és fizetőeszközök

The Customer agrees to make reasonable efforts to 
avoid any fraud, loss, theft, misuse, or dishonor in 
respect of checks, payment instruments, and related 
materials.  The Customer will promptly notify the Bank 
in writing of the loss or theft of any check or payment 
instrument and will return to the Bank or destroy any 
unused checks, payment instruments, and related 
materials when the relevant Account is closed. 

Az Ügyfél vállalja, hogy minden észszerűen elvárható 
erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a 
csekkjeivel, egyéb fizetési eszközeivel és az ezekhez 
kapcsolódó kellékekkel kapcsolatban megelőzze a 
csalásokat, azok elvesztését, ellopását, azokhoz fűződő 
visszaélést vagy csalárdságot. Az Ügyfél haladéktalanul, 
írásban értesíti a Bankot bármely csekk vagy fizetőeszköz 
elvesztéséről vagy eltulajdonításáról, továbbá a Számla 
megszűnése esetén a fel nem használt csekkeket, 
fizetési eszközöket és az ezekhez kapcsolódó kellékeket 
visszajuttatja a Bank részére vagy azokat megsemmisíti.

6. Statements and Advices 6. Számlakivonatok és Értesítések

The Bank will deliver or make statements and advices 
available electronically unless instructed otherwise by 
the Customer or electronic delivery is not recognized 
under applicable law.  The Customer will notify the Bank 
in writing of anything incorrect in a statement or advice 
promptly and, in any case, within thirty (30) days (or, if 
longer, the mandatory minimum period defined under 
applicable law) from the date on which the statement 
or advice is sent in writing or made available to the 
Customer.  Nothing herein is intended to prevent the 
Customer from notifying the Bank of any errors or 
corrections beyond such time, provided that the Bank 
will not be responsible for any losses caused by such 
delay in notification.  

A Bank elektronikus úton kézbesíti, illetve teszi 
elérhetővé a számlakivonatokat és az értesítőket, 
kivéve ha az Ügyféltől ettől eltérő megbízást kap vagy 
ha az alkalmazandó jog nem ismeri el az elektronikus 
kézbesítést. Az Ügyfél köteles írásban bejelenteni a 
Banknak amennyiben a kapott számlakivonaton vagy 
értesítőn feltüntetett információkkal nem ért egyet, 
és köteles a bejelentést haladéktalanul megtenni, vagy 
legalább harminc (30) napon belül (vagy a vonatkozó 
jogszabályban előírt időtartamon belül, ha ez hosszabb) 
attól az időponttól számítva, hogy az Ügyfél írásban 
kézhez kapta, vagy egyéb módon rendelkezésére 
bocsátották a kérdéses számlakivonatot vagy értesítőt. 
A jelen rendelkezéseknek nem céljuk megakadályozni 
az Ügyfelet abban, hogy az említett időtartam után 
értesítse a Bankot bármely tévedésről vagy szükséges 
javításról, azonban a Bank nem vállal felelősséget 
semmilyen veszteségért, amelyet az említett értesítési 
késedelem okozott.

7. Interest, Fees, and Other Amounts; Set-
off; Right to Debit

7. Kamatok, díjak és egyéb költségek; 
beszámítás; terhelési jog

7.1  The Customer will pay to the Bank all fees, 
interest, and other amounts that apply to the 
Accounts and Services. 

7.1  Az Ügyfél köteles megfizetni a Banknak a Számlákra 
és a Szolgáltatásokra vonatkozó összes díjat, 
kamatot és egyéb költségeket.

7.2  Unless otherwise agreed in writing, the Bank may 
modify any fees, interest rates, and other amounts 
at any time, subject to any legal requirement as to 
notice.  

7.2  A Bank eltérő írásbeli megállapodás hiányában 
jogosult bármikor, bármely jogszabályban foglalt 
értesítési követelménynek megfelelően bármely 
díjat, kamatlábat és egyéb költségeket módosítani.
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7.3  The Bank may reduce (whether by combination or 
unification of accounts, by set-off or otherwise) 
the amount of any obligation (whether matured 
or unmatured) in respect of any type of account, 
owed by the Bank to the Customer by the amount 
of any obligation (whether actual, contingent,  
matured, or unmatured) owed to the Bank by the 
Customer regardless of the place of payment or 
currency of any obligation.

7.3  A Bank bármely típusú számlára vonatkozóan 
csökkentheti (akár a Számlák összevonásával 
vagy egyesítésével, akár beszámítással vagy 
másként) bármely olyan (akár lejárt, akár 
lejáratlan) kötelezettség összegét, amellyel a Bank 
az Ügyfélnek tartozik, bármely (akár tényleges, 
akár lehetséges, akár lejárt, akár lejáratlan) 
olyan kötelezettség összegével, amellyel az 
Ügyfél a Banknak tartozik, bármely kötelezettség 
kifizetésének helyére vagy pénznemére való 
tekintet nélkül.

7. 4  Unless otherwise agreed in writing, the Bank 
may debit any Account for fees, interest, or other 
amounts due to the Bank  in respect to any type 
of account or obligation owed to the Bank until the 
Account is closed.   The Bank may also debit any 
Account for credits made to the Account in error.

7.4  A Bank eltérő írásbeli megállapodás hiányában az 
Ügyfél bármelyik Számláját megterhelheti olyan 
díjakkal, kamatokkal vagy egyéb tartozásokkal, 
amelyek a Bankot megilletik bármely típusú, 
a Bankot megillető számla vagy szerződési 
kötelezettség alapján, a Számla megszüntetéséig. 
A Bank ezenkívül megterhelheti az Ügyfél 
bármely Számláját az arra tévesen teljesített 
jóváírásokkal.

8. Taxes 8. Adók

8.1  All fees, interest, and other amounts are 
payable to the Bank without deduction for taxes 
(including any local tax equivalents) or amounts 
of a similar nature (including related interest and 
penalties) (“Taxes”), which are the responsibility 
of the Customer. If the Customer is required to 
deduct or withhold Taxes from any payment 
in accordance with applicable Government 
Requirements, the Customer will increase the 
payment to the Bank to the extent necessary so 
the Bank receives a sum equal to the sum the 
Bank would have received if no such deduction 
or withholding had been made.  If any such Taxes 
are paid by the Bank or any of its affiliates, the 
Customer will promptly reimburse the Bank for 
such payment.

8.1  Minden díjat, kamatot és egyéb költséget adó- 
(ideértve bármely helyi adó) vagy hasonló jellegű 
levonások (ideértve a kapcsolódó kamatokat és 
büntetéseket is) („Adók”) nélkül kell teljesíteni 
a Bank számára. Az Adók befizetése az Ügyfél 
kötelessége. Ha az Ügyfél köteles Adókat levonni 
vagy visszatartani bármely kifizetésből a vonatkozó 
Hatósági előírások alapján, akkor a szükséges 
mértékben az Ügyfél megnöveli a Banknak járó 
kifizetést, hogy a Bank azzal egyenértékű összeget 
kapjon, amelyet az adott levonás vagy visszatartás 
hiányában kapott volna. Ha a Bank vagy bármely 
Kapcsolt vállalkozása befizet bármely ilyen Adót, az 
Ügyfél köteles haladéktalanul megtéríteni.

8.2  The Customer is responsible for all Taxes on 
earned interest and other payments made 
by the Bank to the Customer or on behalf of 
the Customer. If required by any applicable 
Government Requirement (as defined below), 
including, without limitation, the Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”), the Bank will 
deduct or withhold for or on account of Taxes 
from any such payments to or on behalf the 
Customer. The Bank will timely pay the full amount 
withheld to the relevant governmental authority in 
accordance with such Government Requirement. 
The Bank will notify the Customer of any such 
withholding as soon as reasonably practicable.

8.2  Az Ügyfelet terhelik mindazon Adók, amelyek a 
Banktól kapott kamatokra és egyéb kifizetésekre 
vonatkoznak. Ha bármely hatályos (az alábbiakban 
meghatározott) Hatósági előírás előírja, ideértve 
különösen a külföldi számlák utáni adózásról szóló 
törvényt („FATCA”) is, a Bank adóként von le vagy 
tart vissza egy meghatározott összeget bármely, az 
Ügyfélnek vagy az Ügyfél képviselőjének teljesített 
kifizetésből. A Bank határidőre befizeti a teljes 
visszatartott összeget az illetékes állami szervnek 
az adott Hatósági előírásnak megfelelően. A Bank 
a lehető leghamarabb értesíti az Ügyfelet bármely 
említett visszatartásról.

 Taxes 
Adók

Interest, Fees, and O
ther Am

ounts;  
Set-off; Right to Debit 

Kam
atok, díjak és egyéb költségek; 
beszám

ítás; terhelési jog



6Master Account and Service Terms Globális Pénzforgalmi és Szolgáltatási Feltételek

8.3  The Customer will notify the Bank in writing within 
thirty (30) days of any change that causes any 
information or representation previously provided 
to the Bank on a tax form or tax certification to be 
incorrect (e.g., a change in the Customer’s country 
of residence or in its legal entity classification, or if 
it ceases to be or becomes a financial institution). 
The Customer further agrees to provide to the 
Bank a corrected tax form or tax certification (and 
any necessary supporting documentation).

8.3  Az Ügyfél harminc (30) napon belül írásban 
értesíti a Bankot bármely változásról, amelynek 
következtében helytelenné válik bármely, a Bank 
részére korábban benyújtott adónyomtatványon 
vagy adóigazoláson közölt tájékoztatás vagy 
nyilatkozat (pl. változik az Ügyfél adóilletőségi 
országa vagy jogalanyi besorolása, vagy ha 
megszűnik pénzintézetként működni, illetve 
azzá válik). Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy 
javított adónyomtatványt vagy adóigazolást (és 
bármely szükséges kísérőiratot) bocsát a Bank 
rendelkezésére.

9. Performance 9. Teljesítés
9.1  The Bank will perform in good faith and with 

reasonable care, as determined in accordance 
with the standards and practices of the banking 
industry. In connection with its provision of 
Services, the Bank may use any Payment 
Facilitator, as defined in the CDPC, and Services 
are subject to the rules and regulations of any 
such Payment Facilitator.

9.1  A Bank jóhiszeműen és elvárható gondossággal, 
a bankágazat szabványainak és gyakorlatának 
megfelelően teljesíti kötelezettségeit. A Bank a 
Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban igénybe 
vehet bármely Fizetési infrastruktúra szolgáltatót, 
a CDPC-ben meghatározottak szerint, és ezekre 
a Szolgáltatásokra az adott Fizetési infrastruktúra 
szolgáltató szabályai és előírásai érvényesek.

9.2  Neither the Customer nor the Bank will have 
any liability for any special or punitive damages, 
indirect, incidental or consequential losses 
or damages, or any loss of profit, goodwill or 
business opportunity, whether or not the relevant 
loss or damage was foreseeable or contemplated, 
even if one party advised the other of the 
possibility of such loss or damage.

9.2  Sem az Ügyfél, sem a Bank nem tartozik 
felelősséggel semmilyen speciális vagy 
büntető kártérítés, közvetett, mellékes vagy 
következményes veszteség vagy kár, illetve 
semmilyen elmaradt haszon, jó hírnév vagy 
meghiúsult üzleti lehetőség miatt, akár előrelátható 
vagy tervezett volt az, akár nem, az adott veszteség 
vagy kár, abban az esetben sem, ha az egyik fél 
értesítette a másikat ilyen veszteség vagy kár 
bekövetkezésének lehetőségéről.

9.3  The Customer will indemnify, defend, and hold 
the Bank harmless from and against all third 
party claims, losses, damages, Taxes, penalties, 
and costs (including legal fees and expenses) 
(collectively “Losses”) arising from Customer’s 
holding Accounts and use of Services; provided 
that the foregoing shall not apply to any Losses 
to the extent the Losses result directly from the 
Bank’s gross negligence, willful misconduct, or 
fraud. This indemnity shall survive termination of 
the Accounts and Services.

9.3  Az Ügyfél kártalanítja, megvédi és kármentesíti a 
Bankot harmadik fél mindennemű követelésével, 
veszteségével, kárával, adójával, kötbérével és 
költségeivel szemben (ideértve a jogi díjakat és 
kiadásokat is) (együttesen: „Veszteségek”), abból 
eredően, hogy az Ügyfél a Banknál Számlákkal 
rendelkezik, és Szolgáltatásokat vesz igénybe; a 
fentiek nem érvényesek semmilyen Veszteségre, 
ha az közvetlenül a Bank súlyos gondatlanságából, 
szándékos mulasztásából vagy csalásból ered. 
E kártalanítási kötelezettség a Számlák és a 
Szolgáltatások megszűnése után is érvényes.
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9.4  Any obligation of the Bank with respect to an 
Account or Service is subject to the Government 
Requirements of the country or territory in which 
the Account is held or the Service is provided  
and is payable solely by the direct or indirect 
subsidiary of Citigroup Inc. that holds the Account 
or provides the Service; provided, however, that if 
the Account is held or the Service is provided by a 
subsidiary that has branches, then such obligation 
is payable solely at the branch where the Account 
is held or the Service is provided with only the 
assets of such branch.  The Bank is only obliged 
to make payments in respect of an Account or 
Service in the currency in which the Account is 
denominated at the time of such payment or 
as otherwise may be required by Government 
Requirement.

9.4  A Bank bármely Számlára vagy Szolgáltatásra 
vonatkozó kötelezettségét annak az országnak vagy 
területnek a Hatósági előírásai szerint kell teljesíteni, 
ahol a Számlát vezetik, vagy ahol a Szolgáltatást 
nyújtják, és azt kizárólag a Citigroup Inc. azon 
közvetlen vagy közvetett Kapcsolt vállalkozása 
köteles megfizetni, amely a Számlát vezeti, vagy 
amely a Szolgáltatást nyújtja. Ha a Számlavezetés 
vagy a Szolgáltatás nyújtója fiókteleppel rendelkező 
Kapcsolt vállalkozás, az adott kötelezettséget 
kizárólag annak a fióktelepnek kell megfizetnie, 
ahol a Számlát vezetik, vagy a Szolgáltatást nyújtják, 
kizárólag az adott fióktelep vagyonából. A Bank 
köteles a Számla vagy Szolgáltatás utáni kifizetést 
abban a pénznemben teljesíteni, amelyben a 
Számlát vezetik a kifizetés idején, vagy ahogy 
egyébként a Hatósági előírás rendelkezik.

9.5  Neither the Customer nor the Bank will be 
responsible for any failure to perform any of 
its obligations with respect to any Account or 
Service (including, with respect to the Bank, a 
request for payment or transfer from an Account) 
if such performance would result in a breach by 
it, its related branches, affiliates, or the Payment 
Facilitators, of any Government Requirement 
or if its performance is prevented, hindered or 
delayed by a Force Majeure Event; in such case 
its obligations will be suspended for so long as 
the Force Majeure Event continues (and, in the 
case of the Bank, no other branch or affiliate 
will become liable). The Bank reserves the right 
to take any action or inaction in compliance 
with any Government Requirement or sanctions 
(including internal policy related thereto) which 
may include blocking, rejecting, suspending, 
screening, reporting, and/or refusing to conduct 
any transaction or other activity related to 
any Account or Service in order to comply 
with sanctions . “Force Majeure Event” means 
anyevent due to any cause beyond the control 
of the relevant party, such as restrictions on 
convertibility or transferability, requisitions, 
involuntary transfers, unavailability or acts or 
omissions of any Payment Facilitator, denial-of-
service attacks, disruption of telecommunications,  
disruption of power or other essential services, 
computer viruses or other similar occurrences, 
sabotage, fire, flood, explosion, acts of God, 
sanctions, Government Requirement, civil 
commotion, strikes or industrial action of any kind,  
riots, insurrection, war or acts of government or 
similar institutions. “Government Requirement” 
means any applicable law or regulation; any

9.5  Sem az Ügyfél, sem a Bank nem tartozik 
felelősséggel azon kötelezettségek elmulasztásáért, 
amelyek bármely Számlával vagy Szolgáltatással 
kapcsolatosak (ideértve a Bankra vonatkozóan a 
kifizetési vagy átutalási megbízást is), ha az adott 
teljesítés eredményeként ő, valamely fióktelepe, 
Kapcsolt vállalkozása vagy a Fizetési infrastruktúra 
szolgáltatók megsértenék bármely Hatósági 
előírást, vagy ha a teljesítését Vis Maior esemény 
előzi meg, megakadályozza vagy késlelteti; 
ilyen esetben kötelezettségeit mindaddig fel 
kell függeszteni, ameddig a Vis Maior esemény 
fennmarad (és a Bank esetében, semmilyen más 
fióktelep vagy Kapcsolt vállalkozás sem tartozik 
felelősséggel). A Bank fenntartja a jogot bármely 
intézkedésre vagy annak mellőzésére bármely 
Hatósági előírással vagy szankcióval összefüggésben 
(ideértve az erre vonatkozó belső szabályzatot is), 
amely a szankciók teljesítése céljából kiterjedhet 
bármely ügylet vagy egyéb, bármely Számlával 
vagy Szolgáltatással kapcsolatos tevékenység 
blokkolására, elutasítására, felfüggesztésére, 
átvilágítására, bejelentésére és/vagy elvégzésének 
megtagadására. A „Vis Maior esemény” bármely 
esemény bármely, az adott fél ellenőrzésén 
kívül eső okból, úgymint konvertibilitásra 
vagy átutalásokra vonatkozóan bevezetett 
korlátozások, katonai igénybevétel, kényszerű 
átadás, rendelkezésre állás hiánya, illetve bármely 
Fizetési infrastruktúra szolgáltató cselekménye 
vagy mulasztása, szolgáltatásmegtagadással járó 
támadás, a távközlés megszakadása, az elektromos 
energia vagy egyéb lényeges szolgáltatások 
megszakadása, számítógépvírusok vagy egyéb 
hasonló események, szabotázs, tűzvész, robbanás, 
elemi csapás, szankció, Hatósági előírás, 
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 requirement, decree, or directive of a legal, 
governmental, regulatory, or similar authority; or 
an agreement entered into by the Bank and any 
governmental authority or between two or more 
governmental authorities (such law, regulation, or 
authority may be domestic or foreign).

 állampolgári zavargás, munkabeszüntetés vagy 
bármilyen jellegű munkalassítás, zavargás, 
lázadás, háború vagy kormányzati cselekmény 
vagy hasonló intézmények. „Hatósági előírás”: 
bármely vonatkozó jogszabály vagy előírás; 
bármely követelmény, rendelet vagy irányelv jogi, 
kormányzati, szabályozó vagy hasonló hatóság 
részéről; vagy olyan szerződés, amely a Bank és 
bármely hatóság között vagy két vagy több hatóság 
között jött létre (az adott jogszabály, előírás vagy 
felhatalmazás lehet bel- vagy külföldi).

9.6  Without prejudice to any other provision in 
the Terms, Section 9 applies to all rights and 
obligations of the Customer and the Bank in 
connection with holding Accounts and providing 
Services, including, without limitation, any claims 
arising from breach of contract, tortious, or 
similar acts.

9.6  A Feltételek bármely egyéb rendelkezésének 
sérelme nélkül a 9. szakasz érvényes az Ügyfél 
és a Bank összes jogára és kötelezettségére a 
Számlavezetéssel és a Szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben, ideértve többek között bármely 
követelést, amely szerződésszegésből, szerződésen 
kívüli károkozásból vagy hasonló cselekményből 
ered.

10. Term; Termination; Amendments 10. Megszűntetés, módosítás

10.1  The Accounts and Services will remain in effect 
until terminated upon thirty (30) days’ (or, if 
longer, the mandatory minimum period defined 
under applicable law) prior written notice. In the 
event of a material breach by the other party or 
in accordance with a Government Requirement, 
termination may be exercised immediately.         

10.1  A Számlák és a Szolgáltatások addig maradnak 
hatályban, ameddig harminc (30) napos (vagy – 
ha hosszabb – a vonatkozó jogszabályban előírt 
minimális időszakhoz kötött) előzetes írásbeli 
felmondással meg nem szűnnek. A megszüntetés 
a másik fél súlyos szerződésszegése esetén vagy 
Hatósági előírás értelmében azonnali hatályú is 
lehet.   

10.2  On closure of an Account, the Bank will, subject to 
the Terms, pay to the Customer any final cleared 
funds standing to the credit of the Account (and 
any interest due) at the time the Account is closed.  
The parties agree that a judicial decision is not 
required to close an Account or terminate all or 
part of any Service.

10. 2  A Számla megszüntetésekor a Bank – a 
Feltételeknek megfelelően – kifizeti az Ügyfélnek 
a Számlán a Számla lezárásakor véglegesen 
hozzáférhető, rendelkezésre álló pénzeszközöket 
(az esetleges kamatokkal együtt). A felek 
megállapodnak, hogy egy Számla-, illetve bármely 
Szolgáltatás teljes vagy részleges megszüntetéséhez 
nincs szükség bírósági határozatra.

10.3  These Terms may be amended from time to time 
by the Bank upon thirty (30) days’ (or, if longer, 
the mandatory minimum period defined under 
applicable law) prior written notice or as otherwise 
agreed by the parties.  Unless prohibited by 
local law or regulation and as explained in the 
corresponding notification, amendments will be 
deemed to be approved by the Customer if the 
Customer has not objected to the same in writing 
prior to the effective date.  Should the Customer 
object to any amendments, the Customer may 
terminate the Account or Service without an 
increase to interest rates, fees, or other amounts 
prior to the effective date.

10. 3 A Bank a jelen Feltételeket mindenkor harminc 
(30) napos (vagy – ha hosszabb – a vonatkozó 
jogszabályban előírt minimális időszakhoz kötött) 
előzetes írásbeli értesítéssel vagy a felek egyéb 
megállapodása szerint módosíthatja. A helyi 
jogszabály vagy előírás tilalmának hiányában 
és a megfelelő értesítésben foglalt magyarázat 
szerint a módosítás akkor tekintendő az Ügyfél 
által jóváhagyottnak, ha az Ügyfél a hatálybalépés 
előtt nem emelt írásbeli kifogást. Ha az Ügyfél 
kifogást emel bármely módosítás ellen, a módosítás 
hatálybalépése előtt megszüntetheti a Számlát 
vagy Szolgáltatást a kamatlábak, a díjak vagy egyéb 
költségek módosítása nélkül.
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11. General 11. Általános rendelkezések
11.1  Neither party may assign or transfer any of its 

rights or obligations in connection with holding 
Accounts and providing Services without the 
other party’s prior written consent, which will not 
be unreasonably withheld or delayed, provided 
that the Bank may make such an assignment 
or transfer to a branch or affiliate if it does not 
materially adversely affect the provision of 
Services to the Customer. The Bank will provide 
notice of any such assignment or transfer.

11.1  Egyik fél sem engedményezheti, és nem ruházhatja 
át másra egyetlen jogát és kötelezettségét sem 
Számlavezetéssel és a Szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben a másik fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül - amely hozzájárulás azonban 
alapos ok nélkül nem tagadható meg vagy 
késleltethető - azzal, hogy a Bank akkor végezheti 
el az adott engedményezést vagy átruházást egy 
fióktelepére vagy kapcsolt vállalkozására, ha az 
nem érinti súlyosan hátrányosan a Szolgáltatások 
nyújtását az Ügyfél számára. A Bank értesítést 
küld bármely említett engedményezésről vagy 
átruházásról.

11.2  The Bank may engage third party service 
providers in connection with holding Accounts and 
providing Services.

11.2  A Bank bevonhat Külső szolgáltatókat a Számlák 
vezetésébe és a Szolgáltatások nyújtásába.

11.3  If any provision of the Terms is or becomes illegal, 
invalid, or unenforceable under any applicable law, 
the remaining provisions of the Terms will remain 
in full force and effect (as will that provision under 
any other law).

11.3  Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése 
valamely hatályos jogszabály értelmében jogsértő, 
érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, illetve azzá 
válik, a Feltételek fennmaradó rendelkezései 
továbbra is teljes körűen érvényben maradnak 
(ahogy az érintett rendelkezés is érvényben marad 
bármely egyéb jogrendszer szerint).

11.4  No failure or delay of a party in exercising any 
right or remedy under the Terms will constitute a 
waiver of that right. Any waiver of any right will be 
limited to the specific instance.

11.4  Ha az egyik fél elmulasztja gyakorolni vagy 
késedelmesen gyakorolja bármelyik jogot vagy 
jogorvoslatot a Feltételekkel összefüggésben, az 
nem minősül az adott jogról vagy jogorvoslatról 
való lemondásnak. Bármely jogról való lemondás 
csak az adott konkrét esetre korlátozódik.

11.5  The parties consent to telephonic or electronic 
monitoring or recording (including audio and 
video) for security and quality of service purposes 
and agree that either party may produce 
telephonic or electronic recordings or computer 
records as evidence in any proceedings brought in 
connection with the Terms.

11.5  A felek hozzájárulnak a biztonsági és 
minőségbiztosítási célú telefonos vagy elektronikus 
(többek között audiovizuális eszközökkel 
történő) megfigyeléshez vagy felvételhez, és 
megállapodnak, hogy bármelyik fél készíthet 
telefonos vagy elektronikus felvételt vagy 
számítógépes nyilvántartást bizonyítékként 
bármely, a Feltételekkel összefüggésben 
kezdeményezett eljárásban.

11.6  Written notice will be effective (i) if delivered to 
the Customer’s business address specified in the 
Account opening form or to the Bank’s address 
on the most recent statement for the relevant 
Account or (ii) if sent to such other address as 
one party may notify the other party in writing, 
including an address for notices to be sent 
electronically. Notices will be in English unless 
otherwise agreed or required by applicable law or 
regulation. 

11.6  Az írásbeli értesítés akkor lép hatályba, amikor 
(i) az Ügyfélnek a számlanyitási nyomtatványon 
közölt üzleti címére vagy a Banknak az adott 
Számla legutóbbi kivonatán feltüntetett címére 
kézbesítésre kerül, vagy (ii) ha egyéb olyan címre 
kerül kiküldésre, amelyet az adott fél írásban 
közöl a másik féllel, ideértve az elektronikus úton 
küldendő értesítési címet is. Az értesítéseket eltérő 
megállapodás vagy a vonatkozó jogszabály vagy 
előírás eltérő rendelkezésének hiányában angol 
nyelven kell megfogalmazni.

General 
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11.7  Unless otherwise provided, when “written,” 
“writing” and words of similar meaning are used 
in the Terms and any Service-related materials, 
they refer to both paper and electronic forms 
such as e-mails, faxes, digital images and copies, 
electronic notices capable of being stored and 
printed, and similar electronic versions.  To 
the extent permitted under applicable law or 
regulation, signatures may be made and delivered 
electronically, whether digitally or otherwise, 
which shall have the same legal validity and 
enforceability as a manually executed signatures 
and are binding on all parties.  The party may rely 
on electronic forms of documents subject to any 
applicable Government Requirements.  

11.7  Ha a Feltételekben és bármely Szolgáltatással 
kapcsolatos anyagokban az „írásbeli”, „írott” és 
hasonló értelmű kifejezések fordulnak elő, azok 
eltérő rendelkezés hiányában mind a papíralapú, 
mind az elektronikus formátumokra utalnak, 
úgymint az e-mailre, a faxra, a digitális képekre 
és másolatokra, a tárolható és kinyomtatható 
elektronikus értesítésekre, valamint a hasonló 
elektronikus változatokra. Amennyire a vonatkozó 
jogszabály vagy előírás megengedi, az aláírásokat 
elektronikusan – akár digitálisan, akár másként 
– lehet megtenni és átadni, és azoknak a jogi 
érvényessége és kikényszeríthetősége azonos a 
saját kezű aláírásokéval, és azok kötelező érvényűek 
az összes félre. A fél bármely vonatkozó Hatósági 
előírásnak megfelelően hagyatkozhat az okiratok 
elektronikus formájára.

11.8  The Bank may provide the Customer access 
to web sites, hardware, software and/or 
intellectual property owned by the Bank, its third 
party service providers and licensors (“Bank 
Materials”) in connection with the Accounts and 
Services.  The Bank and such third parties retain 
ownership of all rights in and to Bank Materials, 
and the Customer agrees (i) to use them only for  
the purposes of accessing Accounts, delivering 
Communications and receiving Services while the 
Terms are in effect and (ii) not to sell, transfer, 
sublicense or reverse engineer Bank Materials or 
remove any proprietary notices, labels or marks 
from any Bank Materials.  

11.8  A Bank hozzáférést biztosíthat az Ügyfélnek a Bank, 
Külső szolgáltatók és szerzői jogi tulajdonát képező 
weboldalakhoz, hardverekhez, szoftverekhez és/
vagy szellemi tulajdonhoz („Banki anyagok”) a 
Számlákkal és a Szolgáltatásokkal összefüggésben. 
A Bank és az említett Külső szolgáltatók fenntartják 
a Banki anyagokhoz fűződő összes tulajdonjogot, és 
az Ügyfél vállalja, (i) hogy azokat csak a Számlákhoz 
való hozzáférésre, a Üzenetek kézbesítésére és a 
Szolgáltatások igénybevételére használja, ameddig 
a jelen Feltételek hatályban vannak, és (ii) nem 
értékesíti, nem ruházza át, nem adja tovább 
a szerzői jogot, illetve nem fejti vissza a Banki 
anyagokat, illetve nem távolít el a Banki anyagokról 
semmilyen szerzői jogi tájékoztatást, logót vagy 
hivatkozást.

11.9 Unless otherwise agreed in writing, the Bank may 
make any currency conversion using exchange 
rates that are reasonable in the relevant market 
at the time and for the size and type of the 
transaction.

11.9  A Bank eltérő írásbeli megállapodás hiányában 
bármely devizaátváltást az adott ügylet 
időpontjában, annak méretét és jellegét 
figyelembe véve reálisnak tekinthető piaci árfolyam 
alkalmazásával hajtja végre.

11.10  The Customer will provide to the Bank, and 
the Bank may rely on, all documents and other 
information (including, without limitation, 
identification information) reasonably requested 
by the Bank in relation to any Account or Service  
and will promptly notify the Bank of any change 
to such documents and other information.  The 
Bank may also rely on documents and other 
information provided by Customers’ third parties 
in relation to any Account or Service. 

11.10  Az Ügyfél a Bank rendelkezésére bocsátja, a 
Bank pedig alapul vehet minden okiratot és 
egyéb információt, amelyet a Bank észszerűen 
bekért bármely Számlával vagy Szolgáltatással 
összefüggésben, és az Ügyfél haladéktalanul értesíti 
a Bankot az említett okiratok és egyéb információk 
bármely változásáról. A Bank alapul veheti továbbá 
azon okiratokat és egyéb információkat, amelyeket 
az Ügyfelek Külső szolgáltatói bármely Számlára 
vagy Szolgáltatásra vonatkozóan biztosítanak.
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11.11  Each party represents and warrants to the other 
party that (i) it has obtained and is in compliance 
with all necessary and appropriate consents, 
approvals, and authorizations for the purposes 
of its entry into and performance of the Terms,   
(ii) its entry into and performance of the Terms 
is for legitimate purposes and in connection 
with commercial activity; (iii) its entry into and 
performance of the Terms will not violate any 
applicable Government Requirement; and (iv) it will 
make its own assessment of, and be responsible 
for, the legal, regulatory, tax (including reporting 
and withholding), and accounting consequences 
associated with Accounts and Services.

11.11  A felek kölcsönösen kijelentik és szavatolják, 
hogy (i) a jelen Feltételek megkötéséhez és 
teljesítéséhez megszereztek minden szükséges és 
megfelelő hozzájárulást, jóváhagyást és engedélyt, 
és ezeknek eleget is tesznek, (ii) a Feltételek 
létrehozása és teljesítése törvényes célokra irányul, 
és kereskedelmi tevékenységgel függ össze; 
(iii) a Feltételek megkötése és teljesítése nem sért 
semmilyen vonatkozó Hatósági előírást; és (iv) a 
Számlákkal és a Szolgáltatásokkal összefüggésben 
önállóan értékeli a jogi, szabályozási, adózási 
(többek között adóbevallási és adólevonási) 
és számviteli következményeket, és azokért 
felelősséget vállal.

12. Law; Jurisdiction; Immunity 12. Irányadó jog; joghatóság; mentelmi jog

12.1  In relation to any Account or Service, the Terms 
are governed by the law of the country or 
territory in which that Account is held or Service is 
provided, unless, in relation to Services, otherwise 
provided in a Service Agreement.

12.1  A Feltételek bármely Számlára vagy Szolgáltatásra 
vonatkozóan azon ország vagy terület joga alá 
tartoznak, ahol a Számlát vezetik, vagy ahol 
a Szolgáltatást nyújtják, ha a Szolgáltatásokra 
vonatkozóan a Szolgáltatási szerződés másként nem 
rendelkezik.

12.2  The courts of the city listed in the Bank’s address 
in Account opening documentation will have 
exclusive jurisdiction to hear any dispute arising 
out of or in connection with the Bank holding 
Accounts and providing Services.    

12.2  Azon város bíróságai, amely város a számlanyitási 
iratokon a Bank hivatalos címében fel van tüntetve, 
kizárólagos joghatósággal rendelkeznek bármely 
olyan jogvita eldöntésére, amely azzal kapcsolatos, 
hogy a Bank Számlákat vezet, és Szolgáltatásokat 
nyújt.

12.3  Each of the Customer and the Bank waives to 
the fullest extent permissible all immunities, 
whether sovereign or otherwise, it may have, 
including, without limitation, immunity from legal 
proceedings, immunity from execution of any 
judgment and immunity in respect of any form of 
relief that may be granted against it.

12.3  Mind az Ügyfél, mind a Bank a lehető legteljesebb 
mértékben lemond minden – akár szuverén, 
akár egyéb – esetleges mentességről, ideértve 
különösen a peres eljárások, az ítéletek 
végrehajtása és a vele szemben megítélhető 
jogorvoslatok alóli mentességet is.
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