
 

 
Tisztelt Kártyabirtokos! 
 

 

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

2014. évi XI. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényt 

(pénzforgalmi törvény) új jogszabályi rendelkezésekkel egészítette ki. A pénzforgalmi törvény új, 14/A 

§-a szerint a pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben egyoldalúan nem köthet ki olyan 

szerződési feltételt a vele szerződő fogyasztó számára, amelyben az alkalmazott napi ATM 

készpénzfelvételi limit összege kisebb, mint 150.000 forint. Ettől eltérni csak abban az esetben 

lehet, ha az ügyfél Limit módosítási lap kitöltésével erre irányuló kérést nyújt be a 

számlavezető hitelintézethez. A napi limit azon összeghatár, amelynek erejéig bankkártyás 

műveletek (vásárlás, készpénzfelvétel, vagy internetes vásárlás) végrehajthatóak.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti törvénymódosításnak megfelelően minden, a TakarékBank által 

kiadott, új kibocsájtású lakossági bankkártya (Kölyökkártya, Maestro, Maestro Ifjúsági, 

MasterCard Unembossed PayPass, Visa Online) és a MasterCard Electronic hitelkártya napi 

készpénzfelvételi limitjét alap esetben 150.000 forintra állítottuk be. Szintén 150.000 forintra 

állítjuk be azon, korábban kibocsátott fenti típusú lakossági bankkártyák limitjét, ahol az Ügyfél 

a kártyaigényléskor nem rendelkezett annak nagyságáról, így azok a Hitelintézet vonatkozó 

hatályos hirdetményében megfelelően kerültek beállításra. A központi limitmódosítás csak a 

készpénzfelvételi limitet érinti, a bankkártyához beállított vásárlási és internetes vásárlási limiteket 

nem. 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a napi kártyahasználati limitek biztonsági kockázatot hordoznak. 

Amennyiben a törvény előírása alapján módosított új, napi 150.000 forintos ATM 

készpénzfelvételi limit összege nem megfelelő Önnek, úgy természetesen továbbra is 

díjmentesen lehetősége van tranzakció típusonként, bankkártyánként saját pénzügyi 

szokásaihoz igazodó napi limit beállítására az adott kártyára vonatkozó aktuális Hirdetményekben 

meghirdetett készpénzfelvételi limithatárokon belül. Amennyiben csökkenteni, vagy éppen növelni 

szeretné a központilag beállított napi készpénzfelvételi összeghatárt kérjük, keresse fel 

személyesen Hitelintézetünket, ahol munkatársaink állnak rendelkezésére és esetleges 

kérdéseit teljes körűen megválaszolják.  

Engedje meg, hogy emlékeztessük arra, hogy 2014. február 1-jétől életbe lépett a havi két – 

összesen legfeljebb százötvenezer forint összegű– díjmentes készpénzfelvétel lehetősége. 

Amennyiben a lehetőséget a Hitelintézetünknél vezetett számlán szeretné igénybe venni, és eddig 

még nem adta le nyilatkozatát, úgy ezt személyesen - vagy amennyiben rendelkezik 

hozzáféréssel, úgy internetbankon keresztül - tudja megtenni. Annak érdekében, hogy adott 

hónap első napjától jogosult legyen a díjmentes készpénzfelvételre, előző hónap 20-ig szükséges 

nyilatkoznia. 

Köszönjük, hogy pénzügyi partnerének a Kinizsi Bank Zrt.-t választotta! 

Tisztelettel, 

Budapest, 2014. február 26. 

  
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 
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