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Tisztelt Ügyfelünk! 

 
A Commerzbank Zrt. – amennyiben az Önökkel kötött szerződések bármelyike tekintetében egyáltalán 
alkalmazásra kerülnek –,az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó 
üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat I.) és a 2013. évi V. törvény hatálya alatt álló 
szerződésekre vonatkozó üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat II.; Üzletszabályzat I. és 
Üzletszabályzat II. a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat) 1.3.1. pontjára hivatkozással az alábbi módosítási 
javaslatról szeretnénk tájékoztatni: 

A kamatkörnyezet megváltozására figyelemmel bizonyos referenciakamatok negatív előjelűekké váltak. A 
változásokra a magyar Országgyűlés is reagált és a 2015. évi II. törvényben módosította a Hpt. 280. § 
szövegét és a Ptké-be beiktatta a 21/A. §-t. 
 

A kamatkörnyezet változása miatt ki kívánjuk egészíteni a Bank betéti szerződésekre vonatkozó általános 
szerződési feltételeit (a továbbiakban: Betéti Feltételek) a következő, 9. számozású új bekezdéssel: „A Bank 
felhívja a nem természetes személy Betétes figyelmé t, hogy a kamatláb 0 és negatív szám is lehet. 
Amennyiben a kamatláb 0, úgy a Bank a betét után ne m fizet kamatot. Ha a kamatláb negatív szám, 
akkor a Bank a kalkulált negatív kamattal a betét ö sszegét csökkenti.” Ezúton szeretnénk jelezni, hogy  
a Bank jelenleg negatív kamatot nem számít fel a be tétek után. Az esetleges változásokról megfelel ő 
időben előzetesen tájékoztatni fogjuk Önöket. 

A Betéti Feltételek IV. 2. pontját továbbá a következő bekezdéssel kívánjuk kiegészíteni: „A Bank évente az 
OBA által meghatározott formában ingyenesen kimutat ást készít az Ügyfél részére és kérésére a 
Banknál elhelyezett biztosított betétei összevont e gyenlegér ől és az annak alapján az Ügyfél javára 
fennálló betétbiztosítási összegr ől. Az igazolást az Ügyfél a Bank székhelyén vagy fi ókjaiban veheti át.” 

A Betéti Feltételeket ezen túl több pontosítással, értelmezéssel kívánjuk kiegészíteni, amelyek következtében 
az Ügyfeleket terhelő kötelezettségek nem válnak súlyosabbá. 

Az Üzletszabályzat 1.3.1. pontja úgy rendelkezik, hogy jelen módosítási ajánlatot Ön ráutaló magatartással is 
elfogadhatja. Ráutaló magatartásnak minősül, ha a módosítási ajánlatot, annak kézhezvételét (honlapon való 
közzétételét) követő egy hónapon belül nem utasítja vissza. A módosítás ebben az esetben a visszautasításra 
nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól hatályos Önök és bankunk között. 
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Budapest, 2015. december 31.  
Tárgy: módosítási ajánlat a Commerzbank Zrt-vel betéti jogviszonyban álló ügyfeleknek valamint a 
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. mellékletének 
megfelelő Tájékoztató a betéteseknek - Alapvető információk a betétbiztosításról 
 



 
2. oldal 
 
 
  
Az új ügyfelek tekintetében a módosított Betéti Feltételek a honlapon való megjelentetéssel kezdődően 
hatályosak. 

A módosítás hatályba lépését követően a felek között a módosított szövegezésű Betéti Feltételek az 
irányadóak. 

 
A törvénymódosítás értelmében bankunk köteles Ön sz ámára a betétbiztosításra vonatkozó 
tájékoztatást megadni, amelyet jelen levelünk mellé kletében szerepl ő „Tájékoztató a betéteseknek - 
Alapvet ő információk a betétbiztosításról” elnevezés ű nyomtatvány formájában szeretnénk ezúton 
megtenni. Kérjük, hogy a tájékoztatás tudomásvétele ként a mellékletben szerepl ő formanyomtatványt 
cégszer ű aláírásukkal ellátni és az aláírt változatot részü nkre az alábbi címre megküldeni 
szíveskedjenek: 
 
Commerzbank Zrt. 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8 . 
Budavári Tímea részére 
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merülne fel, kérjük, keresse ügyfélreferensét vagy Központi 
Vállalati Ügyfélszolgálatunkat.  

E-mail: info.budapest@commerzbank.com, Telefon: (+36-40) 262-265, (06-40-COBANK), Külföldről hívható 
telefonszám: (+36-1) 374-8100 (Hétfő, kedd, szerda: 8.00 − 17.00, Csütörtök: 8.00 − 20.00, Péntek: 8.00 − 
17.00 óra között)  

A formanyomtatvány a jogszabály-módosítással el őírt információkat tartalmazza, de engedje meg, hogy  
jelen levelünkben is összefoglaljuk az Ön számára l egfontosabb tudnivalókat. 

Bankunk az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tag intézete, így a nálunk elhelyezett, lent felsorolt 
megtakarításai az OBA által biztosítottak.  

Bankunk évente – az Ügyfelek által a Banknak adott felhatalmazás szerint eljárva –összefoglaló 
tájékoztatót küld, vagy tesz papír alapon elérhet ővé a nála elhelyezett megtakarításokról és a 
betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudniva lókról.  

Hasznos tudnia, hogy az uniós és a hazai jogszabályok alapján, ha egy betétet a Bank a pénzügyi helyzetéből 
adódóan nem tudna visszafizetni, akkor a betétes részére a betétbiztosító a mindenkori értékhatárig 20 
munkanapon belül fizet kártalanítást.  

A kifizetés összeghatára bankonként legfeljebb 100.000 eurónak (a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 214/A §-ban meghatározott esetekben 150.000 eurónak) 
megfelelő forint összeg. Ez azt jelenti, hogy a kártalanítási összeghatár meghatározásakor a betétes egy 
banknál elhelyezett betétei összeadódnak. Tehát, amennyiben a betétes 90 ezer eurónak megfelelő összeget 
tart megtakarítási számláján és további 20 ezret a folyószámláján, akkor is csak 100.000 euróig illeti meg a 
kártalanítás.  

Közös betéteknél a 100.000 eurós összeghatár minden betétest egyenként illeti meg. Azonban a céges, illetve 
vállalkozási betétszámlák esetében, ideértve az egyéni vállalkozók betéteit is, ahol kettő vagy több 
meghatalmazott rendelkezik a számla fölött, nincs ilyen többszörözésre lehetőség. A jogi személyek betéteire, 
függetlenül a tulajdonosok számától, legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő összeghatárig fizethető 
kártalanítás.  

Az OBA biztosításra vonatkozó szabályokat, tudnivalókat megtalálja az OBA honlapján: www.oba.hu 

 
Tisztelettel: 
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