
 

 

 
  

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!  

A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az Azonnali Fizetés termék 

bevezetésével kapcsolatban a Pénzforgalmi Szolgáltatások Üzletszabályzata valamint a Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek 

részére 2020. március 2-i hatállyal módosításra kerül. 

Bankunk módosítja továbbá az elektronikus banki rendszerekhez használt aláíró eszközök díjszabását, mely módosítás 

2020. május 1-ével lép hatályba. A módosuló Pénzforgalmi Szolgáltatások Üzletszabályzata, valamint a Kondíciós Lista 

Vállalati Ügyfelek részére a változó rendelkezéseket kiemelő formában honlapunk (www.db.hu) “Üzletszabályzatok és 

Kondíciók” menüpontján keresztül került közzétételre, továbbá hirdetmény formájában székhelyünkön az ügyfélforgalom 

számára nyitva álló pénztárhelyiségünkben van kihelyezve. 

Amennyiben a módosítások az Ügyfél számára nem elfogadhatóak, az Ügyfél a módosítások hatálybalépése előtti napig, 

jogosult a pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési 

kötelezettségmentes felmondására. Amennyiben erre nem kerül sor, a módosítás az Ügyfél részéről elfogadottnak 

minősül. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne, forduljanak bizalommal ügyfélreferensükhöz. 

Budapest, 2020. február 3. 

Üdvözlettel:  

Deutsche Bank AG  
Magyarországi Fióktelepe 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

Dear Client,  

Deutsche Bank AG Hungary Branch hereby provides notice to its clients that in connection with the introduction of 

the Instant Payment product the Bank amends its General Business Conditions for Payment Services and the List of 

Terms and Conditions for Corporate Banking with the effective date of 2nd of March, 2020.  

The Bank also amends the pricing for token necessary for approving payments, which amendment will become 

effective as of 1st of May, 2020. The amended General Business Conditions for Payment Services and the Conditions 

for Payment Services, highlighting the clauses subject to change, are published via our homepage (www.db.hu) 

under „General Terms and Conditions" and also announced by display in the public area (Cashier Room) of our 

premises for inspection. 

If the amendments are not acceptable to you, You are entitled to terminate the account relationship before the effective 

date with immediate effect and free of any termination fee, cost or charge; otherwise the amendments will be regarded 

as having been accepted by You. 

Should you need further clarification with regard to the above, please contact your relationship manager.  

Budapest, February 3rd, 2020 

Yours sincerely,  

Deutsche Bank AG  
Hungary Branch 

http://www.db.hu/
http://www.db.hu/

