Tisztelt Ügyfelünk!

Budapest, 2013. július 1.

Tájékoztatjuk, hogy a tranzakciós illetékről szóló jogszabály 2013. augusztus 1. napján hatályba
lépő

módosítása

megváltoztatja.

miatt,

bankunk

a

pénzforgalmi

műveletekre

vonatkozó

díjtételeit

Az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep az Általános Üzleti Feltételek I. 8. 1. a) c) alpontja,

valamint a Fizetési Számla, Betétszámla és Takarékszámla Üzletági Szabályzat 2.4. pontja

alapján a készpénz műveletekre vonatkozó díjtételeit a tranzakciós illetékkel terhelt forgalom

0,3 %-val, minden egyéb fizetési művelettel összefüggő díjtételét pedig a tranzakciós illetékkel
terhelt forgalom 0,1 %-vel emeli meg.

A változással érintett számlavezetési szolgáltatásokra, és pénzforgalmi műveletekre vonatkozó
kondíciós listák 2013. július 1. napjától elérhetőek a www.oberbank.hu honlapon, és bármely

Oberbank bankfiókban.

Amennyiben Ön a díjváltozás jelentette szerződésmódosítást nem fogadja el, úgy 2013.
szeptember 2-ig bármely bankfiókunkban, személyesen, díj-, és költség-, vagy egyéb fizetési
kötelezettségektől
szerződést.

mentesen

felmondhatja,

a

szolgáltatás

igénybevételére

vonatkozó

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a hatálybalépés időpontjáig személyesen nem jelzi,

hogy a szerződését meg kívánja szüntetni, úgy a jelen értesítőben közölt szerződés módosítást
az Ön részéről elfogadottnak tekintjük, és hatályba lépést követően bankunk fizetési műveleti
szolgáltatásait a fenti feltétellel tudja igénybe venni.

Tájékoztatjuk, hogy az Oberbank a tranzakciós illetékkel összefüggő számlaforgalomhoz

kapcsolódó díjakat, jutalékokat, továbbra is csak jogszabály adta keretek között, az indokolt
mértékben érvényesíti ügyfelei irányában.

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Budapest, den 01. Juli 2013

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass unsere Bank die Gebührensätze für Geldverkehrsgeschäfte
wegen der am 01. August 2013 in Kraft tretenden Novelle der Rechtsvorschriften über die
Transaktionsabgabe anpassen wird.
Die Zweigniederlassung der Oberbank AG in Ungarn wird aufgrund von lit. I. 8. 1. a) c) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie lit. 2.4. des Regelwerks für den Geschäftsbereich
Zahlungskonten, Einlagenkonten und Sparkonten die Gebührensätze für Bartransaktionen um
0,3% des mit der Transaktionsabgabe belegten Umsatzes und die Gebührensätze für jegliche
anderen Zahlungsvorgänge um 0,1% des mit der Transaktionsabgabe belegten Umsatzes
erhöhen.
Die Konditionslisten für die von der Änderung betroffenen Kontoführungsleistungen und
Geldverkehrsgeschäfte sind ab dem 01. Juli 2013 über die Webseite www.oberbank.hu und in
sämtlichen Filialen der Oberbank zugänglich.
Sofern Sie die durch die Gebührenänderung entstehende Vertragsänderung nicht akzeptieren,
so werden Sie berechtigt, den Vertrag über die Inanspruchnahme der Leistungen bis zum 02.
September 2013 in jeder unserer Bankfilialen persönlich ohne Gebühren-, Kosten- oder
sonstigen Zahlungspflichten zu kündigen.
Darüber hinaus informieren wir Sie, dass sofern Sie bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
persönlich nicht signalisiert haben, Ihren Vertrag zu kündigen zu beabsichtigen, so wir die in
dieser Benachrichtigung mitgeteilte Vertragsänderung Ihrerseits als akzeptiert betrachten und
dass Sie die Leistungen unserer Bank im Zahlungsverkehr nach dem Inkrafttreten mit den oben
genannten Gebührensätzen in Anspruch nehmen können.
Hiermit informieren wir Sie, dass die Oberbank die Gebühren und Provisionen im
Zusammenhang mit der Transaktionsabgabe auch nach wie vor nur in dem durch die
Rechtsvorschriften eingeräumten Rahmen, im begründeten Ausmaß in Richtung ihrer Kunden
geltend machen wird.
Zweigniederlassung der Oberbank AG in Ungarn

