
� Bankolási szokásai alapján először döntse el,
mire szeretné használni a bankszámlát, például 
szüksége van-e netbankra vagy bankkártyára. 
 
� Hasonlítsa össze legalább 
3–4 intézmény kínálatát!

Tippek a megfelelő bank kiválasztásához

� Tekintse át a jelenlegi számlavezető bankja
kínálatát is! Elképzelhető, hogy egy másik 
számlacsomag jobban 
megfelel igényeinek. 

� Évente ellenőrizzeaz aktuális 
termékkínálatot!

www.pszaf.hu
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Napjainkban a legtöbben rendelkeznek valamilyen banki 
kapcsolattal, leggyakrabban bankszámlával, hiszen annak 
használatával kényelmesebben intéz hetők a mindennapi 
pénzügyek. A számlavezetéshez kapcsolódó költségek 
azonban bankonként jelentősen eltérhetnek egymástól. 
Ezért fontos, hogy bankszámlaválasztás előtt, később 
pedig legalább évente egyszer alaposan tájékozódjon a 
felszámított költségekről.

Tippek a régi bankszámla megszüntetéséhez
 Javasolt, hogy a régi bankszámláját a bankváltást követő 1-2 
hónapig még ne szüntesse meg. Ez idő alatt zökkenőmentesen 
megérkezhetnek a korábban indított jóváírások, vagy terhelések 
(pl. bankkártyás vásárlások).

 Az átmeneti időszakban is tartson annyi pénzt a régi számláján, 
hogy a korábbi tranzakciókat teljesíteni tudja.

 A bankszámla megszüntetéséért egyes intézmények díjat, 
költséget (pl. zárlati díj) számíthatnak fel. Érdemes ezt az összeget 
a számlán hagyni, hogy ez ne legyen akadálya a megszüntetésnek.

Mielőtt kezdeményezi a bankváltást, érdeklődjön 
a pontos feltételekről a pénzügyi szolgáltatóknál! 

A bankszámlaválasztással, illetve váltással 
kapcsolatban további részletes információt a 
• PSZÁF honlapjának fogyasztói oldalain 
 (www.pszaf.hu/fogyasztoknak),
• a Bankszövetség honlapján (www.bankszovetseg.hu),
• a pénzügyi intézmények honlapján találhat.



A bankszámla akkor is pénzbe 
kerül, ha nem használja azt. 
A pénzügyi műveletek hiánya 
önmagában nem szünteti meg 
a bankszámlaszerződést, ezt 
minden esetben Önnek kell 
kez de mé nyeznie. 

Megfelelő bankszámla válasz  tá-
sával éves szin ten akár több 
ezer fo rin tot is spórolhat! 
Ön tudja, hogy ha  von  ta 
össze sen mennyibe ke rül 
bank számlája használata? 
Amennyi ben nem elégedett 
je len   le gi számlacsomagjával, 
tá jé  ko zód jon az aktuális piaci 
kíná latról, és mer jen ked ve
zőbb  re váltani!

•	 Tájékozódjon	a	PSZÁF	
bankszámla	választó	
programja	segítségével!

A bankszámlák közötti tájé ko  zó dáshoz segítséget nyújt a PSZÁF 
honlapján talál ható ingyenes bank szám la választó program 
(www.pszaf.hu/szamlavalaszto).
A programban saját bankszámlahasználati szoká sainak 
megadásával könnyen megtalálhatja az Önnek leginkább 
megfelelő terméket. Kiszámolhatja saját bankszámlája hasz
ná  latának havi, átlagos becsült költségét is, melynek alapján 
összehasonlíthatja az egyes konstrukciókat. Így egy sze rűbb a 
megfelelő bankot és bankszámlacsomagot kiválasztania.

•	Mi	az	egyszerűsített	vagy	„egyablakos”		
bankváltási	eljárás?

A bankváltástól sokakat visszatarthat, hogy bonyolultnak vélik 
az ezzel kapcsolatos ügyintézést. A bankoknál és takarék szövet-
kezeteknél általában létezik az egyszerűsített bankváltási 
eljárás. Ennek során a kiválasztott új hitelintézet1  az elsőd
le ges kapcsolattartó, amely az Ön nevében és helyett eljár a 
bankszámlához kapcsolódó fizetési megbízások (pl. átutalás) 
áthozatala érdekében. Ez a lehetőség jelentősen leegyszerűsíti a 
folyamatot.

•	Hogyan	kezdeményezze	az	egyszerűsített	bankváltást?

A kiválasztott banknál a bankváltásra szolgáló forma
nyom tatványon adja meg személyes- (név, lakcím stb.) és 
bankszámlaadatait. A megadott adatok alapján a régi bank-
szám láról teljesített valamennyi csoportos beszedési, rendszeres 
átutalási megbízás úgy kerül át az új számlavezetőnél megnyitott 
számlára, hogy ezt (például a számláról fizetett közüzemi díjakra 
jogosult szolgáltatókkal való egyeztetést) nem Önnek kell intéznie, 
hanem a hitelintézeteknek. 

Tippek a gördülékeny bankváltáshoz
 A teljes bankváltáshoz minden, a bank szám -
lához kapcsolódó banki szerződést (pl. bank-
kártya-, hitelkártya-, illetve folyó számla  hitel-
szerződést) fel kell mondania. A régi bankszámla 
csak ebben az esetben szüntethető meg.

 Nem szüntethető meg a bankszámla pél-
dául abban az esetben, ha folya mat ban lévő 
betétlekötés kapcsolódik hozzá, vagy ha a 
számlá ján tartozása van (egyenlege negatív), 
eset leg azon nali beszedési meg bízást vagy 
végre hajtást nyújtottak be rá.

 Az egyes intézmények előírhatják, hogy az általuk 
folyósított hitelt, lízing díjat Ön csak az adott bank által 
vezetett bankszámláról törlesztheti. Ebben az esetben 
sem lehet megszüntetni a számlát, s fontos, hogy a 
törlesztés időpontjában megfelelő fedezet álljon a 
számlán rendelkezésre.

 A bankok a számlaváltás kezdeményezéséhez 
online lehetőséget is felkínálhatnak, érdemes erről a 
kiválasztott bank weboldalán tájékozódni.

•	Milyen	határidőkkel	történik	meg	a	bankváltás?

A bankváltás átlagosan 30 napot vesz igénybe. Elsőként az új 
intézmény értesíti a bankváltásról a korábbi számlavezetőt, mely 
visszaigazolja vagy elutasítja a kérelmet. Amennyiben a régi bank nem 
látja akadályát a bankváltásnak, az új számlavezető 7 munkanapon 
belül beállítja a saját rendszerében az átvett fizetési megbízásokat. 
A régi bankszámlaszámát csak az Ön kezdeményezésére szüntetik 
meg, azaz attól, hogy átkért onnan minden megbízást, és/vagy a 
számla egyenlege nullát mutat, a régi számlája még él. Ezért, ha az 
a szándéka, hogy meg is szűnjön a régi számlája, akkor ezt a 
formanyomtatványon jeleznie kell.

1. Abban az esetben lehetséges, ha a választott és a jelenlegi bank is csatlakozott 
a Magyar Bankszövetség Elnökségének bankváltási eljárásról szóló ajánlásához 
(6/2009. ajánlás). A csatlakozott bankok – a lakossági számlavezető piac döntő 
része – listája megtekinthető a Magyar Bankszövetség honlapján.
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