HIRDETMÉNY
AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) az alábbiak szerint módosítja az
Általános Üzleti Feltételeit:
A) A pénzforgalmat érintő új szabályozásnak (PSD2 irányelv, és az ahhoz kapcsolódó uniós és hazai
jogszabályoknak), ezen belül az ún. erős ügyfél-hitelesítés előírásainak való megfelelés okán 2019.
július 26-i hatállyal szükségessé vált a Bank elektronikus csatornái közül az eBanking és az UniCredit
Mobil felületeken az ügyfél azonosítási és fizetési megbízásokra vonatkozó jóváhagyási folyamatok
módosítása. Ezen változásokkal párhuzamosan a biometrikus azonosítás (ujjnyomat és az Apple
eszközök által használt face ID technológia használatának) lehetősége is bekerül a keretszerződésbe,
az azokhoz kapcsolódó felelősségi szabályokkal együtt. Továbbá pontosításra kerülnek a Bank
elektronikus szolgáltatásainak leírásai is.
A fentieken túl bevezetésre kerülnek a szokásostól eltérő/gyanús fizetési műveletek kiszűrését célzó
műveletmegfigyelő mechanizmusok az eBanking illetve az UniCredit Mobil szerződéssel rendelkező
Ügyfelek tekintetében 2019. augusztus 1-jei, míg a SpectraNet Internet Banking és Spectra Home
Banking rendszereket használó Ügyfelek tekintetében 2019. szeptember 14-ei hatállyal.
Mindezek kapcsán az Általános Üzleti Feltételek II. részében az 1.1. pontban az Internet Banking és
(SpectraNet) Mobil Banking definíciók pontosításra kerülnek, valamint bevezetésre kerül a biometrikus
azonosítás definíció és a 1.3.1/A. és 1.3.1./B. pontok, bevezetésre kerül a 1.3.11. pont, pontosításra
kerülnek a 3.1. pontban a fizikai Token eszköz, Digitális Tranzakciós limit, Tranzakciós limit, Digitális
Napi limit és Napi limit fogalmak, módosulnak a 3.2., 3.2.2. pontok, módosul a 3.2.9. pont
megfogalmazása, módosulnak a 3.2.9.1. – 3.2.9.3. pontok, új pontként bevezetésre kerül a 3.2.10.2/A.
pont, módosul a 3.2.11.3. – 3.2.11.6., 3.2.11.9. – 3.2.11.10., 3.2.11.12., 3.2.13. – 3.2.14., 3.2.16., 3.3.6.
és 5.3.3. pontok, valamint a IV. rész.
B) A fentieken túlmenően 2019. július 26. hatállyal pontosításra került
- az I. rész 2. pont 19. alpont „fizetési számla” definíciója,
- az I. rész 3.4. pontjában a Bank által elfogadott meghatalmazásokra vonatkozó szabályok,
- az I. rész 6.10/A. pontban a Bank és az UniCredit Leasing Hungary Zrt. közötti adatátadás
szabályai,
- a III. részben a biztonságos és nyílt kommunikáció szabályai kapcsán a 1.132/J., 1.132/K.
1.150/A., 1.150/B. 1.180/D. és 1.180/E. pont.
C) A kiszervezett tevékenységek körében történő változásra tekintettel az Általános Üzleti Feltételek
1. számú mellékletének korábbi 18. pontja törlésre került, valamint az Általános Üzleti Feltételek 1.
számú melléklete és a 2. számú mellékletének IV. pontja egy új ponttal egészül ki 2019. július 26-i
hatállyal.
Az Általános Üzleti Feltételek jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak
hatályban.
A jelen angol nyelvű hirdetmény és a magyar verzió szövegének eltérése esetén a magyar nyelvű
hirdetmény szövege az irányadó.
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