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Tisztelt Ügyfeleink! 
 
A Commerzbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre 
vonatkozó üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat I.) és a Bank 2013. évi V. törvény hatálya 
alatt álló szerződésekre vonatkozó üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat II.; Üzletszabályzat I. 
és Üzletszabályzat II. a továbbiakban együtt: Üzletszabályzatok) 1.3.1. pontjára hivatkozással az alábbi 
kondíciós jegyzék módosítási javaslatról szeretnénk tájékoztatni: 
 
A Commerzbank Zrt. vállalati, kis-és középvállalati ü gyfeleire  vonatkozó kondíciós jegyzéke az alábbiak 
szerint módosul: 
 
8)-as pont/Bankkártya igénylés feltételei: 
• „Kártyakibocsátás díja (a kártyakibocsátás évében)” elnevezésű tétel törlésre kerül. 
• Éves bankkártya díj HUF kártya esetén 7.500,- Ft-ról 12.500,- Ft-ra, EUR kártya esetén 25,- EUR-ról 40,- 
EUR-ra változik. 
• Bankkártya letiltás díja költségmentesről HUF kártya esetén 15.000,- Ft-ra, EUR kártya esetén 50,- EUR-
ra változik, mely magában foglalja a kártya újragyártás díját is. 
• „Tranzakciórészletezőről másolat kiállítása” elnevezésű tétel törlésre kerül. 
• Napi kártyahasználati limit módosítása esetén díj akciós jelleggel nem kerül felszámításra. Az akció 
bankunk általi visszavonásig érvényes. 
• Készpénzfelvétel díja „belföldi saját ATM-ből” átnevezésre kerül a következők szerint: „belső 
(integrációs) körös ATM-ből”. 
• „PIN csere ATM-en” elnevezésű tétel törlésre kerül. 
 
Az Önre vonatkozó Kondíciós Jegyzék – a lentiek szerint hatályba lépő változást jelölő – új verziója elérhető 
és letölthető a www.commerzbank.hu oldalon az „Üzletszabályzat” menüpont alatt, illetve megtekinthető és 
nyomtatott formában ingyenesen átvehető a Bank fiókjaiban. 

 
Az Üzletszabályzatok 1.3.1. pontja úgy rendelkezik, hogy jelen egységes módosítási ajánlatot Ön ráutaló 
magatartással is elfogadhatja. Ráutaló magatartásnak minősül, ha a módosítási ajánlat közzétételét követő 
öt munkanapon túl megbízást ad a Banknak és ebben a módosítási ajánlatot, mint egészet nem utasítja 
vissza. Ugyancsak ráutaló magatartással való elfogadásnak minősül, ha a módosítási ajánlat elfogadását, 
annak közzétételét követő egy hónapon belül nem utasítja vissza. A módosítás ebben az esetben a 
visszautasításra nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól hatályos a Felek között. 

Commerzbank Zrt. 
Levélcím: 1245 Budapest, Pf. 1070  
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Amennyiben Ön fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak* minősül, akkor jelen módosítás nem a fent leírtak 
szerint, hanem a kézbesítést (ide értve az Üzletszabályzatok 4.1. pontja szerinti vélelmezett kézbesítést is) 
követő két hónappal lép hatályba. A hatálybalépési határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a 
kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. A módosítást 
az Ön, mint fogyasztó vagy mikrovállalkozás részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak 
hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. 
A módosítás hatálybalépése előtti napig Ön, mint fogyasztó vagy mikrovállalkozás jogosult a Bankkal 
fennálló szerződése azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A 
felmondásra vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzatok 11.5. és 11.7. pontjai tartalmazzák. 
 
A módosítás hatályba lépését követően a Felek között a módosított szövegezésű Kondíciós Jegyzék 
rendelkezései az irányadóak. 
 

Üdvözlettel 
Commerzbank Zrt. 
 


