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Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Bank 2019. február 01. napjára történő hatályba lépéssel módosítja 

a Netbank és a Home Banking szolgáltatáshoz kapcsolódó alábbi dokumentumokat. 

 Általános Szerződési Feltételek a Kinizsi Bank Zrt. Netb@ank szolgáltatásához 

 Általános Szerződési Feltételek Home Banking szolgáltatáshoz 

A Bank az Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben módosított dokumentumát a honlapján 

(www.kinizsibank.hu) és a fiókjaiban a Hirdetmények között teszi közzé. 

Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lényeges pontjai a következők: 

 Netbank és HomeBank továbbiakban mindkettő szolgáltatás egyben, egy dokumentumban 

Netbank néven szabályozott. A Bank által a Számlatulajdonosok részére nyújtott kiegészítő 

szolgáltatás, egy olyan elektronikus pénzforgalmi rendszer, amelyet Netbank esetében web-

böngésző segítségével a Bank Internetes honlapján, HomeBank esetében kliens program 

segítségével lehet igénybe venni.  

 Bevezetésre kerül az aláírási jelszó, amely a Netbank fokozott biztonságú használatát segíti, a 

Netbank rendszeren belül a rögzített tranzakció, vagy tranzakció-csomagok aláírására szolgál. A 

rendszer kliens program használata esetén a belépési jelszótól különböző statikus jelszót 

(karaktersorozat), a Bank Internetes honlapján történő belépés esetén összeghatártól függetlenül 

csak dinamikus sms jelszót kér a tranzakciók indításához szükséges aláíráskor, a Netbank 

rendszerben központilag egységesen beállított biztonsági szintnek megfelelően. Dinamikus sms 

aláírási jelszó alkalmazása esetén a rendszer automatikusan küld a Felhasználó által megadott 

telefonszámra egy SMS jelszót, és ezt, az 5 percen belül beküldött tranzakció-csomag esetén 

fogadja el. 

 Módosul a bejelentkezési jelszóra vonatkozó szabályozás, amely a szigorú biztonsági előírások 

mellett, az adott Felhasználó számára készülő titkos azonosító kód, melyet az adott Felhasználó a 

Netb@nk rendszer első használatkor, a bejelentkezés alkalmával - a Felhasználói Kézikönyvben 

leírtak szerint - köteles egy általa kialakított egyedi azonosító kódra, jelszóra megváltoztatni. 

 A Számlatulajdonos és a Felhasználó meghatározására vonatkozó szabályok bővülnek, a Netbank 

Szerződés a Bank és a Számlatulajdonos között jön létre, a Bank ez által nem kerül szerződéses 

jogviszonyba a Számlatulajdonos által a Netbank Szerződésben megadott Felhasználókkal. A 

Számlatulajdonos a Netbank Szerződés Felhasználói Adatlapjának kitöltésével egyidejűleg 

hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a megadott jogosultsági keretein belül a letiltásról, biztonsági 

kódok újra aktiválásáról szabadon rendelkezzen és a Bank felé ezzel kapcsolatban kérelmet adjon 

be. 

 A Számlatulajdonos Felhasználói-környezettel kapcsolatos felelősége részletesebben szabályozott. 

A Számlatulajdonos saját költségén és felelősségére köteles gondoskodni a Felhasználói-környezet 

karbantartásáról, vírusvédelméről, az abban tárolt adatok biztonságáról, szoftverek és adatok 

helyreállíthatóságáról, berendezések, adatkapcsolatok tartalékolásáról. A felhasználói-környezet 

meghibásodása, működésképtelensége esetén a Netbank rendszer használata érdekében a 

Számlatulajdonos köteles a szükséges intézkedéseket saját költségén megtenni. A Számlatulajdonos 

viseli az abból eredő kárt, hogy ezen kötelezettségét megszegi. 
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A Számlatulajdonos által Felhasználónként bejelentett, SMS üzenetek fogadására alkalmas 

telefonkészülékek hívószámában bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztásából vagy 

késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Bank felelősséget nem vállal 

 A hibás jelszó megadása esetén követendő eljárás részletes szabályozást kap. Ennek keretében a 

három egymást követő, sikertelen bejelentkezés után a Netbank rendszer automatikusan letiltja a 

felhasználót. A biztonsági kódok (jelszavak) elfelejtése, illetve a felhasználó sikertelen 

bejelentkezése miatti letiltás esetén a Felhasználó kérvényezheti, hogy a Bank új biztonsági kódot 

(jelszót) hozzon létre a számára, bejelentkezését újra aktiválja. Amennyiben a Felhasználó úgy véli, 

hogy jelszava kitudódott, akkor a Netb@nk rendszerbe történő belépéssel saját felelőssége azt 

megváltoztatni. Mivel a Bank csak azt tudja ellenőrizni, hogy az adott felhasználó névhez megfelelő-

e a jelszó, így azért, hogy azt a felhasználó nevet ki használta, és milyen tranzakcióhoz semmilyen 

felelősség nem terhelheti. A biztonsági kódokat a Netb@nk rendszer titkosítva tárolja, annak 

visszafejtésére a Bank nem képes. A biztonsági kódok illetéktelen felhasználásából eredő károkért 

a Bankot felelősség nem terheli. 

 Módosul a megbízások befogadására és teljesítésére irányadó szabályozás, a megbízások a Bank az 

érkezésük sorrendjében teljesíti, az idősorrendet kötelezően megelőző teljesítendő tételek 

kivételével. A beérkezett készpénzfelvételi igények fedezet esetén a Bank által azonnal 

lekönyvelésre kerülnek, tekintet nélkül a Számlatulajdonos által a Netb@nk kiegészítő szolgáltatás 

keretében továbbított megbízásoktól. 

A Netbank rendszeren keresztül beadott Elektronikus Megbízások azonnal feldolgozásra kerülnek a 

Bank számlavezető rendszerében. A beadott megbízások teljesítése előtt a Számlatulajdonos 

Bankban benyújtott írásbeli kérése alapján a megbízás módosítható. A már teljesült megbízások 

módosítása nem lehetséges.  

 Az elektronikus pénzforgalmi megbízás teljesítésére vonatkozó kifogás kivizsgálására irányadó 

határidő rövidül, a Bank a reklamációt megvizsgálja és annak eredményéről a reklamáció Bankhoz 

történt igazolt bejelentésétől számított 15 munkanapon belül írásban tájékoztatja a 

Számlatulajdonost. 

 A Hitelintézet biztosítja az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok betartását, 

azonban a Netbank rendszer működésének biztonságával, illetve titkosságával kapcsolatban 

kizárólag olyan mértékig vállal felelősséget, amilyen mértékig a rendszer használatakor annak 

lebonyolításában résztvevő egyéb szolgáltatók (pl.: telefontársaság) saját rendszerükkel 

kapcsolatban ezt megteszik. A Bank az ebből eredő kárért nem vállal kártérítési kötelezettséget.  

 A díjtételek megfizetésére vonatkozó szabályok bővülnek a késedelmi kamattal, amennyiben 

fedezethiány miatt a Bank a Számlatulajdonos fizetési számláját a felmerült díjtételekkel nem tudja 

megterhelni, a késedelem idejére a Bank az aktuális Hirdetményben meghatározott mértékű 

késedelmi kamatot követelhet. 

 Hosszabb a szolgáltatási szerződésre vonatkozó egyoldalú, a Számlatulajdonos számára 

kedvezőtlen módosítás közzétételi határideje, a kedvezőtlen módosítást a Hitelintézet a módosítás 

hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal korábban kezdeményezi az internetes honlapján 

közölt Tájékoztató formájában. A Hitelintézet jogosult a Számlatulajdonos számára nem 

kedvezőtlen módosítását bármikor, feltételek nélkül kezdeményezni.  

A Netbank rendszer működésének módosítással érintett lényegesebb, napi szinten gyakran használt 

funkciók működését bemutató funkcionális összehasonlítást tartalmazó gyakorlati leírást a Bank a 

honlapon közzéteszi.  

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy amennyiben mobiltelefonszámát még nem adta meg és a 

netbank szolgáltatást jelenleg nem SMS hitelesítéssel használja, akkor kérjük mielőbb, de legkésőbb 

2019.01.31-ig fáradjon be a számlavezető fiókjába netbank szolgáltatásának folyamatos biztosítása 
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céljából történő mobiltelefonszám regisztrálása érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatás az 

Ön biztonsága érdekében nem lesz igénybe vehető 2019.02.01-től, amennyiben 2019.01.31-ig nem 

adja meg a kezdeti belépési jelszó és későbbi hitelesítő kódok kiküldésére alkalmas telefonszámát.  

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, lehetősége van a módosítás 

hatályba lépésének napjáig (2019. február 01.) a szolgáltatási szerződés azonnali hatályú, díj-, költség és 

egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A Bank a módosított feltételeket elfogadottnak 

tekinti, ha a Számlatulajdonos a felmondási idő lejártáig a Bankhoz írásban nem jelenti be, hogy a 

módosítást nem fogadja el. 

Bízunk abban, hogy a módosított Általános Szerződési Feltételek mellett a jövőben is elégedett lesz a 

Netbank szolgáltatás minőségével. 

Veszprém, 2019. január 17. 

Tisztelettel: 

 Kinizsi Bank Zrt. 

 

 


