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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1. Rövidítések
STEFI: a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) adatbefogadó rendszere, amely az ERA keretrendszer egyes szolgáltatásain keresztül érhető el az adatszolgáltatók számára.
T+1 nap: a jelentés beküldésének napját követő nap. A „Publikáció kért dátuma”, és az „Értékesítés megszüntetésének dátuma” mezők esetében a beküldés napjához viszonyítva, csak jövőbeli
dátum adható meg.
ISO kód: a különböző pénznemek megadására szolgáló egységes nemzetközi, három nagybetűs karakterből álló jelölés (pl. AED, AUD, CAD, CHF, stb). A kódlista a STEFI rendszerből a Jelentés
tábla letöltésével együtt elérhető.

1.2. Táblakód
PADWEB

1.3. Adatszolgáltatással érintett intézmények
A 144/2018. (VIII.13.) Korm. rendelet 1.§ alapján azok a pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek fogyasztók részére Magyarországon olyan fizetési számlát nyitnak és vezetnek, amely fizetési számla
legalább a következő fizetési módok lebonyolítását lehetővé teszi:
a) készpénz befizetése fizetési számlára, valamint készpénz kifizetése fizetési számláról, és
b) fizetési számlák közötti fizetés, ideértve az átutalás teljesítését harmadik félnek, valamint fogadását harmadik féltől.

1.4. Adatszolgáltatás beküldésének módja
Az adatszolgáltatásokat az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, a STEFI rendszeren keresztül kell az MNB részére
megküldeni. A STEFI rendszeren belül a PADWEB szolgáltatás menüpontot szükséges kiválasztani. (Útvonal: ERA / Belépés / Intézményválasztás / Szolgáltatások: PADWEB vagy Adatszolgáltatás/ Tovább a szolgáltatásra / Adatszolgáltatás / PADWEB)
Az adatszolgáltatás eléréséhez nem kell külön regisztrálni azoknak az intézményeknek (képviselőknek), amelyek (akik) az ERA Számlatermék bejelentő szolgáltatásához jóváhagyott karbantartó- beküldő jogosultságú regisztrációval rendelkeznek, számukra változatlan jogosultsággal automatikusan elérhetővé válik a STEFI felültén a PADWEB menüpont. A jóváhagyott regisztrációval még nem rendelkező képviselőknek karbantartó-beküldő jogosultságot igényelve regisztrálni kell az ERA Számlatermék bejelentő szolgáltatásra.
A regisztrált felhasználó az ERA-ba (https://era.mnb.hu/) történő belépést követően:
•
•

kiválasztja a képviselni kívánt intézményt, majd
az ERA-n lévő szolgáltatások közül a PADWEB szolgáltatást, vagy az Adatszolgáltatás szolgáltatást választva érhető el a STEFI adatbefogadó felülete, ahol a bal oldali menüsávban az
Adatszolgáltatások között megjelenik a PADWEB adatszolgáltatás, ezen keresztül:
o adatszolgáltatás formájában beküldhető egy vagy több új termék
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o
o
o

adatszolgáltatás formájában módosítható egy vagy több termék
adatszolgálatás formájában lezárható egy vagy több nem értékesített termék
lekérhető (kiexportálható) a díjjegyzék összeállítását támogató formátumban:
▪ a PAD weboldalon aktuálisan publikált termékek,
▪ a jövőben publikálódó termékek,
▪ a megszüntetett termékek,
▪ az összes beküldött termék utolsó állapotára vonatkozó adatok.

1.4.1. ERA bejelentkezés

5/55

1.4.2. MNBSigner engedélyezése
Az MNBSigner engedélyezése a saját gép beállításától függően vagy alkalmanként szükséges, vagy automatikusan megnyílik a program. Amennyiben felugrik az engedély kérése ablak, az
Engedélyezés („Allow”) gombot szükséges megnyomni.

1.4.3. Intézményválasztás
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1.4.4. Szolgáltatás választás
A megjelenő szolgáltatások közül a logó feltöltéséhez a PADWEB űrlapok szolgáltatást, illetve az adatszolgáltatáshoz a PADWEB vagy az Adatszolgáltatás szolgáltatást szükséges kiválasztani.
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1.4.5. Tovább a szolgáltatásra
Az adatszolgáltatáshoz a következő lépésként, a „Tovább a szolgáltatásra” menüpontot kell kiválasztani, itt lépünk át a STEFI felületére.

1.4.6. STEFI Adatszolgáltatás kiválasztása
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1.4.7. PADWEB szolgáltatás kiválasztása

1.4.8. Adatszolgáltatási sablon letöltése
A „Sablon letöltés” gombbal lehet az adatszolgáltatási sablont Excel (.xlsx) formátumban letölteni. A sablon második munkalapján található a deviza kódtár (ISIN kódok), harmadik lapján az
IGEN/NEM logikai szabályokra vonatkozó cellakódok.
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1.4.9. Adatszolgáltatásra vonatkozó mezők kitöltése
Küldő: az intézmény neve és törzsszáma automatikusan töltődik ki, nem módosítható
Adatszolgáltató: legördülő listából választható, hogy mely intézmény nevében küldik be a jelentést (pl. csoport esetén)
Alrendszer: automatikusan kitöltődik, nem módosítható (Hitelintézet)
Gyakoriság: minden esetben „Eseti jelentés”, automatikusan töltődik ki, nem módosítható
Vonatkozás kezdete; Vonatkozás vége: a vonatkozás kezdete és vége meg kell, hogy egyezzen az adatszolgáltatás beküldésének dátumával. Amennyiben valamely termék/termékek adatait
javítani szükséges a már beküldött jelentéshez képest, akkor a módosítani kívánt termékre/termékekre (vagy az összes előzőleg beküldött termékre) vonatkozóan még az adott napon ismét
beküldhető jelentés (akár többször is). A javított/módosított adatok közül mindig a legutoljára beküldött jelentésben lévő adatok fognak megjelenni az Összehasonlító weboldalon.
Adatszolgáltatási kód: a vonatkozási idő megadását követően automatikusan kitöltődik (PADWEB)
Teljesítés (gomb): az adatszolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez a „Teljesítés” gombra kell kattintani.

1.4.10. Adatszolgáltatási mód kiválasztása
A „Teljesítési mód” kiválasztása, a „Fájl” feltöltés gomb megnyomásával történik.
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1.4.11. Adatszolgáltatás
A feltöltendő Excel fájl a saját gépről, tallózással válaszható ki, a „Fájlból feltöltés” „Feltöltés” gomb megnyomását követően.

Nyissuk meg a feltöltendő fájlt az „Open” gomb megnyomásával.

Ezt követően az „Ellenőrzés” gombra kattintva megnézhető, hogy hibátlan-e a jelentés.
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1.4.12. Ellenőrzés/Hibalista
Hiba esetén a hibalistában található eltéréseket rendszeren kívül, az Excel sablonban kell kijavítani. A hibás adatok rendszeren kívüli javítását követően, a „Teljesítés újrakezdése” gombbal
újrakezdhető a teljesítés fájl feltöltéssel. A hibalista megjelenik a képernyőn. Több hiba esetén a kis háromszögre
formátumban kiexportálható.

1.4.13. Beküldés
Ha hibátlan az állomány aláírása, az „Aláírás” gombra kattintva indítható el.
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kattintva lenyitható a lista. Szükség esetén a hibalista Excel és CSV

A felugró ablakban az „Indítás” gomb megnyomásával folytatható az aláírási procedúra.

Amennyiben szükséges, engedélyezzük az MNBSigner megnyitását.
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Ezt követően nyomjuk meg az Aláírás elindítása „Start sign” gombot, majd az OK gombbal hagyjuk jóvá a tanúsítvány kiválasztását, és az aláírást.

A sikeres aláírásról egy üzenetet kapunk.
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Az aláírást követően a „Beküldés aláírással” gombra kattintva küldhető be a jelentés.

1.4.14. Beküldés eredménye
Az aláírást, majd beküldést követően megtekinthető a „Beküldés eredménye”, valamint ezen a képernyőn megjelenik a küldeményazonosító (K-szám).

A STEFI rendszer a beküldött jelentés státuszáról – a feltöltött jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzések eredményének függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus
e-mail üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló e-mail üzenetet kap az
adatszolgáltató. Az adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus úton megküldött jelentéséről „feldolgozott” státuszról szóló e-mail üzenetet
kapott.
1.4.15. Beküldött termékadatok lekérdezése
Legördülő listából választható ki, hogy a díjjegyízék összeállítását támogató formátumban, mely termékek adatait kívánjuk lekérni:
• a PAD weboldalon aktuálisan publikált termékek,
• a jövőben publikálódó termékek,
• a megszüntetett termékek,
• az összes beküldött termék utolsó állapotára vonatkozó adatok.
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A jelölőnégyzet bejelölése esetén a lekérhető fájl tömörítve, a jelölőnégyzet üresre állításával tömörítés nélkül kérdezhető le.

Az exportálás a „Lekérdezés” gomb megnyomásával indítható el. Ha nincs kiválasztott termékcsoport, egy hibaüzenet jelenik meg: „Nem választott terméklistát. Kérem válasszon a legördülő
listából!”
Ha van kiválasztott termékcsoport, akkor letöltődik a fájl, valamint egy tájékoztató üzenet jelenik meg: „Figyelem! A beküldött termékek letöltött Excel formátuma nem egyezik meg az
Adatszolgáltatási sablonnal! Ebben a formában nem küldhető vissza!”
1.4.16. Regisztráció
Az adatszolgáltatás eléréséhez nem kell külön regisztrálni azoknak az intézményeknek (képviselőknek), amelyek az ERA Számlatermék bejelentő szolgáltatásához jóváhagyott karbantartóbeküldő jogosultságú regisztrációval rendelkeznek, számukra változatlan jogosultsággal automatikusan elérhetővé válik a STEFI felültén a PADWEB szolgáltatás. A csak karbantartó jogosultságú
felhasználók nem fogják elérni a PADWEB szolgáltatást. A jóváhagyott regisztrációval még nem rendelkező képviselőknek regisztrálni kell az ERA Számlatermék bejelentő szolgáltatásra.

1.5. Adatszolgáltatás gyakorisága, határideje
1.5.1. Ősfeltöltés
Az Ősfeltöltés során az intézmény által forgalmazott összes termék adatainak feltöltése szükséges.
•

A PADWEB00001001 sorkódú, „Módosítás oka” 1; a oszlop „Technikai adatok” mezőbe az „Ősfeltöltés” szöveget kell beírni.
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•

A PADWEB00001002 sorkódú, „Publikáció kért dátuma” 1; a oszlop „Technikai adatok” mezőbe a „2019.08.01” dátumot kell beírni.

Az adatszolgáltatást egyidejűleg legfeljebb 100 termékre lehet teljesíteni, illetve legfeljebb 3 Mb méretű állomány tölthető fel. Amennyiben 100-nál több termékre kíván az intézmény adatot
szolgáltatni, vagy a feltölteni kívánt állomány mérete meghaladja a 3 Mb-ot, az adatszolgáltatást e korlát figyelembevételével több részletben szükséges teljesíteni.
Gyakoriság: Eseti jelentés
Vonatkozási időszak: a vonatkozási időszak kezdete és vége azonos a jelentés beküldésének dátumával (pl.: vonatkozási időszak: 2019.07.01 – 2019.07.01, valamint a jelentés 2019.07.01-én
beküldésre kerül). Amennyiben a fenti korlátot meghaladó számú, vagy méretű állományt szükséges feltölteni, abban az esetben a két állományt két jelentésben kell feltölteni (pl.: ha 120
blokkot szeretne egyidejűleg beküldeni az intézmény, akkor abból max. 100 blokk egy jelentésben, a maradék 20 blokk egy másik jelentésben küldhető be).
Mód: E (Eredeti); (Oszlopkód: 42; z)
Határidő: 2019.07.01-2019.07.15 között
1.5.2. Eseti adatszolgáltatás - termékkondíciók változása, új termék bejelentése, értékesítés megszüntetése
A jelentést változás esetén, kizárólag azokra a termékekre kell beküldeni, amelyek esetében valamilyen változás történik az összehasonlító weboldalon megjelenő kondíciókban, ideértve az új
termék bevezetését, vagy valamely termék értékesítésének megszüntetését is (amely terméknél nem változnak az összehasonlító weboldalon a kondíciók, azt nem kell jelenteni).
Gyakoriság: Eseti jelentés
Vonatkozási időszak: a vonatkozási időszak kezdete és vége azonos a jelentés beküldésének dátumával (pl.: vonatkozási időszak: 2019.10.01 – 2019.10.01, valamint a jelentés 2019.10.01-én
beküldésre kerül).
Mód: minden esetben E (Eredeti) jelentés; (Oszlopkód: 42; z)
Határidő: a változás(ok) érvényessége kezdőnapját megelőző munkanapig (pl.: ha 3 termék kondícióiban eltérő időpontokban - 2019.10.10-én, 2019.10.15-én és 2019.10.20-án - történik
változás, és egy jelentésben kívánja az intézmény beküldeni, akkor a jelentést a legközelebb eső változást megelőző munkanapig, a példa szerint legkésőbb 2019.10.09-én be kell küldeni. A
Publikáció kért dátumának T+1 napnál korábbi időpont nem adható meg. A Publikáció kért dátuma mezőt az első terméknél 2019.10.10. dátummal, a második terméknél 2019.10.15. dátummal, a harmadik terméknél 2019.10.20. dátummal szükséges feltölteni.)
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1.6. Logó feltöltése
A logó feltöltését külön ERA űrlapon szükséges elvégezni. Az ERA rendszeren belül a PADWEB űrlapok szolgáltatás menüpontot szükséges kiválasztani. (Útvonal: ERA / Belépés / Intézményválasztás / PADWEB űrlapok / Tovább a szolgáltatásra / Űrlapok kiválasztása / PADWEB / PADWEB(1) / FVIV_1019_v1 / PADWEB logó feltöltése és aláírása)
1.6.1. Technikai feltételek:
•
•
•
•

Feltöltési kép méret 80px*80 px (2,5*2,5 cm)
Formátum JPG, JPEG, PNG
Fájl méret max. 100 kb.
Színmélység: 16, vagy 24 bit

1.6.2. ERA felület
Az ERA Számlatermék szolgáltatáshoz regisztrált, karbantartó-beküldő jogosultságú felhasználó az ERA-ba történő belépést követően:
•
•

kiválasztja a képviselni kívánt intézményt,
kiválasztja az ERA PADWEB űrlapok (logó feltöltés) szolgáltatást. A szolgáltatáson belül érhető el a PADWEB logó feltöltésére szolgáló űrlap.

Űrlap mezők/funkciók:
•
•
•
•

Intézmény neve és törzsszáma (automatikusan kitöltődik, nem módosítható)
Fájl csatolása - A „Csatolás” gomb megnyomását követően egy darab fájlt lehet betallózni a saját gépről. A fájl JPG, JPEG, PNG formátumú legyen.
A fájl neve az intézmény törzsszámából, a _logo szóból és az automatikusan feltöltődő .jpg/.jpeg/.png kiterjesztésből áll (pl.: 12345678_logo.jpg).
Beküldés - A „Beküldés” gombra kattintva indítható el az alírás, valamint a beküldés.
A beküldött fájl ellenőrzésre kerül. A beérkezésről, illetve ha nem megfelelő a formátum, emailben visszajelzést kap a felhasználó.

A beküldést követő napon a rendszer frissíti a logót.
Határidő: Ősfeltöltés 2019.07.01-2019.07.15 között, ezt követően változás esetén, a logó változását megelőző munkanapon.
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1.6.3. Szolgáltatás választás
A „PADWEB űrlapok” szolgáltatás kiválasztását követően nyomjuk meg a „Tovább a szolgáltatásra” gombot.
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1.6.4. Az űrlap megnyitása
1.lépés: Űrlapok kiválasztása; 2.lépés: PADWEB doboz; 3.lépés: PADWEB(1) kattintó; 4.lépés: FVIV_1019_v1 űrlap megnyitása;
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1.6.5. A logó feltöltése és aláírása
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1.7. Az adatszolgáltatási tábla jellemzői
A PADWEB kódú táblát Excel (.xlsx) formátumban kell beküldeni. A tábla ismétlőblokkos szerkezetű, így egy vagy akár legfeljebb 100 termék adatainak beküldésére is alkalmas. Egynél több
termék esetén az első blokkot kell annyiszor átmásolni (001 sorszámtól 147 sorszámig) és a sorkódot átszámozni, ahány termék adatait jelenteni szeretnék.
Ismétlőblokk sorkódjának számozása: pl. első blokk esetén PADWEB00001, PADWEB00001001, PADWEB00001002 …..PADWEB0000100924 második blokk esetén PADWEB00002,
PADWEB00002001, PADWEB00002002….PADWEB0000200924 harmadik blokk esetén PADWEB00003, PADWEB00003001 PADWEB00003002……..PADWEB0000300924.

1.8. A tábla oszlopai
A tábla 1; a) – 41; ub) oszlopaiban rögzített értékek az összehasonlító weboldalon megjelenő információknak felelnek meg, ide nem értve a Technikai adatok 001-005 sorszámú sorát.
Technikai adatok (Oszlopkód: 1; a): a termék azonosítását, a publikációval összefüggő információkat, a számla pénznemét, az összehasonlító weboldalon megjelenő szűrőfeltételeket, az
igénybevétel feltételeit és az URL hivatkozásokat tartalmazó, technikai jellegű mezők.
Egyedi jellemző mezőpárok (Oszlopkódok: 2; ba -tól 41; ub -ig): az egyes díjtípusokhoz tartozó, intézményi jellemzők megadására szolgáló mezőpárok, amelyek első tagja az „a) Díjtípus
részletező” mező, második tagja a „b) Díj összege mező”. Az egyedi jellemzőket legalább 1, soronként eltérően legfeljebb 20 mezőpár kitöltésével lehet megadni (Egyedi jellemző 1 – Egyedi
jellemző 20).
•
•
•
•
•

Az Egyedi jellemző mezőpárok első tagját az „a) Díjtípus részletező” mezőket (pl. oszlopkód: 2; ba, 4; ca, 6; da, stb.) nem kötelező kitölteni. Ha nem kapcsolódik fontos kiegészítő
információ az adott díjtípushoz, a mező üresen hagyható. Mind e-mellett, ha a mező kitöltésre kerül, a „b) Díj összege” mezőt nem lehet üresen hagyni.
Amennyiben márkanév feltüntetésére is sor kerül, azt az „a) Díjtípus részletező” mezőben [szögletes zárójelben] szükséges megadni.
Az „Egyedi jellemző 1” mezőpár második tagját a „b1) Díj összege” mezőt (oszlopkód: 3; bb) kötelező kitölteni. Ha nem értelmezhető az adott díjtípus, vagy nincs ilyen díjtípus, akkor
a ’- jelzést kell beírni. Tehát ebben az oszlopban nem maradhat üresen egyetlen karakteres mező sem.
Amennyiben bármely karakteres mezőbe csak szóköz (space) található, azt a rendszer üres mezőnek veszi.
Az Egyedi jellemző mezőpárok kitöltése során ügyelni kell arra, hogy két kitöltött mezőpár között ne maradjon üresen mezőpár. Amennyiben a rendszer ilyen kitöltést érzékel, az
utolsó adattal feltöltött mezőpárt követő üres helyre átmozgatja a következő adattal feltöltött mezőpár tartalmát.

Az „a) Díjtípus részletező” értékek megadására különleges karakterek is használhatók (pl.: [Teszt_1 @-banking szolgáltatás] havi díja; Aláíró 10-es sms csomag (az első 10 sms); "A" hálózatba;
Ügyintézőn keresztül, e-aláíró padon is; stb).
A „b) Díj összege” értékek megadására különleges karakterek is használhatók (pl.: 0,123%, min. 100 Ft + (0,30% max. 1 000 Ft); díjmentes; BUBOR + 1,1%; stb). Forint érték esetén a „Ft”
rövidítést, más pénznemben kifejezett érték esetén az ISO kódot szükséges megadni (pl. 0 Ft; 0,5 EUR; 1,1 USD; stb.)
Pénznem adattípusú értéket az ISO kód megadásával szükséges feltüntetni (pl.: HUF; EUR; USD; stb). A kódlista a STEFI rendszerből a Jelentés tábla letöltésével együtt elérhető.
Dátum adattípusú értékéket éééé.hh.nn formátumban szükséges megadni (pl.: 2017.01.01).
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Értékkészlet adattípusú értékeket pontosan abban a formában szükséges megadni, amely formában jelen kitöltési segédletben megadásara kerültek (pl.: IGEN; NEM; Teljes éves díj - kis- és
nagybetűk számítanak, szóköz nem lehet sem előtte, sem utána, stb.)
Mód (Oszlopkód: 42; z): Az adatszolgáltatást változás esetén, E (Eredeti) jelentésként kell teljesíteni.

1.9. Általános tartalmi követelmények
1.9.1.

Jelentendő fizetési számlák

A felügyeleti jelentésben azokra a – pénzforgalmi szolgáltató által forgalmazott – fizetési számlákra vonatkozóan kell adatot szolgáltatni, amelyekre a fogyasztó új szerződést köthet és amelyek
a fogyasztók széles köre számára elérhető, tehát nyilvános elérhetőségében nem korlátozottak. Nyilvános elérhetőségében korlátozottnak minősül a 36/2018. MNB rendelet 1. melléklet 2.116.
pont szerinti munkavállalói számla, számlacsomag, valamint a fogyasztó és a pénzforgalmi szolgáltató egyedi megállapodása alapján igénybe vehető számla, számlacsomag.
1.9.2.

A feltételek változása

Az egyes fizetési számlák feltételeiben történő módosításról, új konstrukció bevezetéséről, valamint a meglévő konstrukció megszüntetéséről a pénzforgalmi szolgáltatónak az említett változások érvényessége kezdőnapját megelőző munkanapig eseti jelentést kell teljesítenie, a pénzforgalmi szolgáltató mindenkor hatályos díjakat tartalmazó szerződési feltételeivel (hirdetmény,
kondíciós lista, a továbbiakban együtt: Hirdetmény) összhangban.
1.9.3.

Általános sorrend

A felügyeleti jelentés kitöltése során a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szolgáltatások további alábontásra kerültek (a továbbiakban: Díjtípus). A Díjtípusok sorrendje
rögzített. A tranzakciók jellemzőit, a megbízás benyújtásának csatornáit figyelembe véve a következő általános sorrend érvényesül:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

belföld – külföld
elektronikus csatornán – telefonon – papír alapon (fiókban)
számlavezetőn kívül – számlavezetőn belül – csoporton belül
bankkártyával – bankkártya nélkül
saját (ATM, fiók) – idegen (ATM, fiók, posta) – csoport (ATM, fiók)
forintban – euróban – egyéb pénznemben

A Díjtípus részletező mezők kitöltésekor is figyelemmel kell lenni a fenti rendező elvre.
1.9.4. Szolgáltatás igénybevételének csatornái
Elektronikus csatorna alatt értendő minden olyan információ technológiai eszköz használatával megvalósuló internet alapú, online vagy telekommunikációs, távközlési megoldás, amely a
fogyasztó automatikus azonosítását követően alkalmas a fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére oly módon, hogy a művelet elindítása, feldolgozása és végrehajtása a
pénzforgalmi szolgáltató részéről nem igényel emberi beavatkozást.
Telefonos csatorna alatt értendő, ha a fogyasztó a fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat távközlési eszköz útján oly módon veheti igénybe, hogy azonosítása, a művelet rögzítése,
elindítása, feldolgozása, végrehajtása a pénzforgalmi szolgáltató részéről bármely ponton emberi beavatkozást igényel.
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Papír alapú, fióki csatorna alatt értendő minden egyéb megoldás, amely során a fogyasztó a fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez nem elektronikus vagy telefonos
csatornát vesz igénybe, ideértve a fióki elektronikus aláírópad használatát is.
1.9.5. Igénybevétel minimum feltételei
Az „Igénybevétel minimum feltételei” mezőben szükséges röviden, tömören, közérthetően leírni a szerződéskötéshez szükséges, a fogyasztó részéről teljesítendő, teljesülő vagy vállalandó
feltételeket. Azokat az alapvető feltételeket kell rögzíteni, amelyek szükségesek a számla megnyitásához és a normál - nem kedvezményes, nem akciós - díjakra vonatkoznak (pl.: a számla 18
éves korig vehető igénybe, vagy 12 hónapon belül nem mondható le az sms csomag). Életkorra értendő feltételnek tekintendő az is, ha nem a célcsoport életévben kifejezett kora, hanem a
fogyasztó pontosan meghatározható és igazolható státusza kerül nevesítésre (például nyugdíjas, közoktatási intézményben tanuló, felsőoktatási intézmény hallgatója). A díjak további bemutatása az itt ismertetett alapvető feltételek alapján kell, hogy történjen.
1.9.6.

Forinttól eltérő tranzakciók

A forinttól eltérő átutalások jellemzőit figyelembe véve a „Díjtípus részletező” mezők kitöltésekor a következőket kell figyelembe venni:
a) amennyiben a teljesítés értéknapja/sürgőssége befolyásolja a tranzakció díját, akkor a normál értéknapos teljesítést kell figyelembe venni,
b) amennyiben a költségviselés módja befolyásolja a tranzakció díját, akkor az OUR (saját) költségviselést kell figyelembe venni (kivéve SEPA),
c) amennyiben a tranzakció díját befolyásolja, hogy a művelet idegen vagy saját fizetési számlák között történik-e, akkor a pénzforgalmi szolgáltatón kívüli idegen fizetési számlák közötti
teljesítést kell figyelembe venni.
Amennyiben az előző alpontban foglaltakon kívüli további tényezők is befolyásolják a forinttól eltérő átutalások díját, akkor a tranzakciók jellemzőit, csatornáit figyelembe véve a következő
általános sorrend érvényesülésére kell törekedni:
a)
b)
c)
d)
1.9.7.

forint fizetési számláról pénznemek közötti átváltással (a továbbiakban: konverzió) – deviza fizetési számláról konverzióval – deviza fizetési számláról konverzió nélkül
EGT-állam pénznemében – nem EGT-állam pénznemében
EU-tagállamba – nem EU-tagállamba
pénzforgalmi szolgáltatón kívül – pénzforgalmi szolgáltatón belül
Több tényező hatása a díjra

Amennyiben több tényező befolyásolja a tranzakció díját, és nincs elegendő „Egyedi jellemző” megadására szolgáló mezőpár, akkor a tényezőket együttesen kell figyelembe venni, és – jelen
kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – a legmagasabb díjat kell megadni.
1.9.8. Mezőtípusok
A fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakra és kondíciókra vonatkozó mezők típusai:
a)
b)
c)
d)

Szolgáltatás csoportok (I-től V-ig): a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti jegyzékben meghatározott csoportosítás.
Szolgáltatások (1-től 20-ig): a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti jegyzékben meghatározott szolgáltatások.
Díjtípusok: a szolgáltatások igénybevételének csatornája, pénzneme, további jellemzői szerinti alábontása.
Egyedi jellemzők:
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e)
1.9.9.

da)
Díjtípus részletező mezők: a díjtípusok egyedi jellemzőinek leírására, illetve a díjak felszámításának gyakoriságára vonatkozó, a pénzforgalmi szolgáltató mindenkor hatályos
Hirdetményével összhangban álló információk megadására szolgáló szöveges mezők.
db)
Díj összege mezők: amennyiben jelen kitöltési előírások ettől eltérően nem rendelkeznek, minden esetben az adott díjtípushoz kapcsolódó nem promóciós, kedvezmény
nélküli, legmagasabb díjat kell megadni. Amennyiben a rendelkezésre álló mezők száma korlátozott, a díjat befolyásoló különböző tényezők kombinációjaként felszámítható legmagasabb díjat szükséges megadni.
Technikai adatmezők: a termék azonosításához és az összehasonlító weboldalon való megjelenítéshez szükséges információkat magukban foglaló mezők.
Egyedi jellemzők - Díjtípus részletező és Díj összege mezőpárok

A felügyeleti jelentés kitöltése során akkor szükséges adattal feltölteni a „Díjtípus részletező” és „Díj összege” mezőt, ha a pénzforgalmi szolgáltató által kínált valamely Díjtípus tartalmát
tekintve megfelel a megadott Díjtípusnak. Nem a Díjtípus megnevezésének egyezőségét, hanem annak tartalmát kell figyelembe venni.
•
•
•

Az „a1)-a20) Díjtípus részletező” mezők üresen hagyhatók, kitöltésük nem szükséges, amennyiben nem kapcsolódik plusz információ az adott díjtípushoz.
A „b1) Díj összege” mezőket nem lehet üresen hagyni, legalább az „aposztróf gondolatjel, vagy aposztróf mínusz” (a továbbiakban: ’-) betűkombinációval szükséges feltölteni.
A „b2)-b20) Díj összege” mezők üresen hagyhatók, kitöltésük nem szükséges, amennyiben nem kapcsolódik plusz információ az adott díjtípushoz.
Amennyiben valamely „Díjtípus részletező” mező nem üres, a mezőpár „Díj összege” mezője sem lehet üres.

A díjakat a fizetési számla pénznemében, illetve a transzparens tájékoztatás érdekében a Hirdetményben szerepelő pénznemben kell megadni. Az adott pénznem rövidítését a Díj összege
mezőkben az összeget követően kell megadni (forint esetén Ft, egyéb pénznem esetén az adott pénznem ISO-kódja). A számlavezetés pénznemétől eltérő pénznemben kifejezett díj szerepeltetése esetén az „URL hivatkozásoknál”, a Technikai adatokra vonatkozó mezőben fel kell tüntetni az átváltási árfolyam online elérhetőségét is.
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Amennyiben egy díj százalékos mértékben kerül felszámításra, ezt „%” jellel kell megadni. A fix díj + százalékos díj kombináció a megfelelő karakterek használatával adandó meg. Amennyiben
egy díj minimum, illetve maximum érték figyelembevételével kerül felszámításra, ezt a „min.”; „max.” rövidítés használatával szükséges megadni.
Amennyiben egy Díjtípushoz többféle „Egyedi jellemző” kapcsolódik, a Díjtípusok részletezését úgy kell megadni, hogy egy plusz „Egyedi jellemző” mező egy díjköteles jellemzőt tartalmazzon.
Amennyiben egy fixen megadott Díjtípust nem alkalmaz a pénzforgalmi szolgáltató (nincs ilyen Díjtípus), az „Egyedi jellemző 1”; „a1) Díjtípus részletező” mezőt üresen kell hagyni, a „b1) Díj
összege” mezőt az ’- betűkombinációval szükséges feltölteni (a továbbiakban: / ’- jelölésként is megjelenik).

Amennyiben egy fixen megadott Díjtípusra nem számít fel díjat a pénzforgalmi szolgáltató (van ilyen Díjtípus, de díjmentes), 0 Ft értéket szükséges megadni, forinttól eltérő pénznemben
felszámított díj esetén az adott pénznemének megfelelő rövidítés (ISO-kód) használata mellett.

Amennyiben valamely Díjtípushoz tartozó szolgáltatás nem áll rendelkezésre, az a1) Díjtípus részletező mezőbe az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” kifejezést kell beírni, a b1) Díj összege
mezőbe a ’- betűkombinációt kell beírni.
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2. RÉSZLETES SZABÁLYOK
Példa: Technikai adatok

2.1. Technikai adatok
Sorkód

Megnevezés

PADWEB00001

Termékkód

PADWEB00001001

Módosítás oka

Oszlopkód
1; a

1; a

Oszlop elnevezése
Technikai adatok

Technikai adatok

Kötelező
1; a

1; a

Adattípus

Magyarázat

numerikus

Értékkészlet:
Forint számlák esetén 10001-19999-ig
Devizaszámlák esetén 20001-29999-ig

karakteres
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Öt számjegyből álló, az intézmény által megadandó egyedi azonosító,
amely a törzsszámmal együtt egyértelműen azonosít egy terméket.
Új termék csak korábban nem használt termékkóddal jelenthető be.
A kondíciók módosítása esetén a korábban megadott Termékkódot
szükséges használni.
Egy termék értékesítésének megszüntetését követően az adott termékkód többet nem használható.
Értékkészlet:
Új termék
Értékesítés megszüntetése

Egyéb leíró szöveg

PADWEB00001002

Publikáció kért dátuma

1; a

Technikai adatok

1; a

dátum

PADWEB00001003

Értékesítés megszüntetésének dátuma

1; a

Technikai adatok

1; a

dátum

PADWEB00001004

Technikai adatok

-

PADWEB000010041

Terméknév, szűrőfeltételek, igénybevétel minimum feltételei
A fizetési számla neve

1; a

Technikai adatok

1; a

karakteres

PADWEB000010042

Pénznem

1; a

Technikai adatok

1; a

devizakódtár

PADWEB000010043

Online számlanyitás

1; a

Technikai adatok

1; a

-

karakteres

Röviden le kell írni a feltöltött adatok, kondíciók változtatásának indokát.
Új termék esetén az „Új termék”;
Értékesítés megszüntetése esetén az „Értékesítés megszüntetése” kifejezést szükséges feltüntetni.
Az Ősfeltöltés során az „Ősfeltöltés” szöveget szükséges beírni.
éééé.hh.nn (pl.: 2019.08.01)
Azt szükséges megadni, hogy mely napon jelenjen meg az összehasonlító weboldalon (kerüljön le a weboldalról) a fizetési számla vagy a frissített adattartalom. T+1 napnál korábbi időpont nem adható meg.
éééé.hh.nn (pl.: 2019.10.15)
Azt szükséges megadni, hogy egy élő termékkóddal rendelkező termék
mely napon kerüljön le az összehasonlító weboldalról. A Publikáció kért
dátuma és az Értékesítés megszüntetésének dátuma meg kell, hogy
egyezzen. T+1 napnál korábbi időpont nem adható meg.
-

A számla Hirdetmény szerinti elnevezését, fantázianevét kell megadni
(pl. Teszt_1 számla).
Értékkészlet:
ISO devizakód (HUF, EUR, USD, stb)
Annak a pénznemnek az egységes devizakódját kell beírni, amelyben a
pénzforgalmi szolgáltató az adott fizetési számlát vezeti. Csak egy devizakód adható meg. A különböző pénznemben vezetett számlákat külön
termékként (külön termékkóddal) kell bejelenteni.
Értékkészlet:
IGEN
NEM
A mezőt „IGEN” értékkel kell feltölteni, amennyiben a fizetési számla
tényleges megnyitáshoz és a számlahasználat tényleges megkezdéséhez nem szükséges a fogyasztónak a pénzforgalmi szolgáltató ügyintézője előtti személyes megjelenése. Amennyiben a számla tényleges
megnyitásához, illetve a számlahasználat megkezdéséhez a
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PADWEB000010044

PADWEB000010045

Diákszámla

Alapszámla

1; a

1; a

Technikai adatok

Technikai adatok

1; a

1; a

karakteres

karakteres

PADWEB0000100461

Igénybevétel minimum
feltételei (1)

1; a

Technikai adatok

karakteres

PADWEB0000100462

Igénybevétel minimum
feltételei (2)

1; a

Technikai adatok

karakteres

PADWEB000010047

URL hivatkozások

1; a

Technikai adatok

karakteres
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fogyasztónak személyesen meg kell jelennie a pénzforgalmi szolgáltató
ügyintézője előtt, „NEM” értéket kell megadni.
Értékkészlet:
IGEN
NEM
A mezőt „IGEN” értékkel kell feltölteni, amennyiben a fizetési számlát
gyermekek, diákok, olyan fiatalok vehetik igénybe, akik életkoruk, illetve státuszuk alapján a Hirdetmény szerint jogosultak ilyen típusú fizetési számlát igénybe venni. Ha az adott fizetési számla nem Diákszámla, „NEM” értéket kell megadni.
Értékkészlet:
IGEN
NEM
A mezőt „IGEN” értékkel kell feltölteni, amennyiben a fizetési számla
megfelel a 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet előírásainak. Ha az adott
fizetési számla nem minősül a Korm. rendelet szerint alapszámlának,
„NEM” értéket kell megadni.
Röviden, tömören kell leírni a szerződéskötéshez szükséges, a fogyasztó részéről teljesülő, teljesítendő vagy vállalandó feltételeket.
Azokat az alapvető feltételeket kell rögzíteni, amelyek szükségesek a
számla megnyitásához és a normál - nem kedvezményes, nem akciós
- díjakra vonatkoznak (pl.: A számla 18 éves kor alatt vehető igénybe,
12 hónapon belül nem mondható le az sms csomag, bankkártya igénylése kötelező, stb.)
Indokolt esetben az előző mezőhöz kapcsolódó, 500 karaktert meghaladó információ ebben a mezőben folytatható (karakterek száma szóközökkel együtt értendő).
Az adott termékhez kapcsolódó Árfolyam, Hirdetmény online elérhetőségét szükséges megadni.

2.2. Szolgáltatás csoport I – Általános számlaszolgáltatások
Példa: Számlavezetés

Sorkód

Megnevezés

Oszlopkód

Oszlop elnevezése

PADWEB00001005

Általános számlaszolgáltatások

1; a

Szolgáltatás csoport
I

PADWEB000010051

Számlavezetés

1; a

Szolgáltatás 1

PADWEB00001005101

Kedvezmény
nélküli
számlavezetési
és

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

4; ca-5; cb

Egyedi jellemző 2

Kötelező
-

2; ba
3; bb
4; ca
5; cb

Adattípus

Magyarázat

-

Amennyiben egy díj több szolgáltatást/díjtípust foglal magában, a Díjtétel részletező mezőben szövegesen meg lehet adni a díjban foglalt
összes szolgáltatást/díjtípust. A már megadott szolgáltatásnál/díjtípusnál a Díjtétel részletező mezőben szövegesen meg lehet adni, hogy az
adott szolgáltatás/díjtípus egy másik díjtípussal együtt került megadásra (lásd pl. Internetbank és Telebank).
-

karakteres

30/55

Egyedi jellemző 1
Az a1) Díjtípus részletező mezőben kell megadni a díjfelszámítás gyakoriságát és ha van, az egyéb információt (Havi díj életbiztosítással,
vagy Negyedéves díj, stb.).

csomagdíj elektronikus
kivonattal

PADWEB00001005102

Kedvezmény
nélküli
számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal

A b1) Díj összege mezőben az adott gyakoriságra felszámított díjat kell
megadni.

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

4; ca-5; cb

Egyedi jellemző 2

PADWEB00001005103

A számlavezetési díj a
következőkből álló szolgáltatáscsomagot tartalmazza:

2; ba-3; bb
-től
40; ua-41; ub
-ig

PADWEB00001005104

A kereten felül igénybe
vett szolgáltatásokért a
pénzforgalmi szolgáltató külön díjat számít
fel.

1; a

2; ba
3; bb
4; ca
5; cb

karakteres

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 20
-ig

3; bb

karakteres

Technikai adatok

1; a

karakteres

31/55

Egyedi jellemző 2
Értékkészlet:
Teljes éves díj
Az a2) Díjtípus részletező mezőben a Teljes éves díj szöveget szükséges
megadni, további kiegészítésre nincs lehetőség.
A b2) Díj összege mezőben az egy évre számított díjat kell megadni.
Egyedi jellemző 1
Az a1) Díjtípus részletező mezőben kell megadni a díjfelszámítás gyakoriságát és ha van, az egyéb információt (Havi díj életbiztosítással,
vagy Negyedéves díj, stb.).
A b1) Díj összege mezőben az adott gyakoriságra felszámított díjat kell
megadni.
Egyedi jellemző 2
Értékkészlett:
Teljes éves díj
Az a2) Díjtípus részletező mezőben a Teljes éves díj szöveget szükséges
megadni, további kiegészítésre nincs lehetőség.
A b2) Díj összege mezőben az egy évre számított díjat kell megadni.
A számlavezetési és csomagdíjban foglalt, a számlavezetési szolgáltatás
mellett igénybe vehető további szolgáltatás típusokat kell megadni.
Tekintettel arra, hogy a díjakat a csomagdíj tartalmazza, a b1)-b20) Díj
összege mezőket 0 Ft értékkel (devizaszámla esetén a devizaszámla
pénznemében, illetve a Hirdetmény szerinti pénznem megadásával, 0
értékkel) kell feltölteni.
(pl. [Teszt_1 e-banking szolgáltatás] havi díj / 0 Ft; 10-es értesítő sms
csomag (az első 10 sms) / 0 Ft; [Mastercard Online Teszt_1] főkártya
első éves díja / 0 Ft; stb).
Ha a számlavezetési díj nem tartalmaz egyéb szolgáltatást (csak a számlavezetést), a b1) Díj összege mezőben a ’- jelzést kell alkalmazni.
Értékkészlet:
IGEN
NEM

PADWEB00001005105

Számlazárás díja

2; ba-3; bb
-től
16; ia-17; ib
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 8
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB00001005106

Számlaváltás díja

2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB00001005107

Látra szóló éves kamatláb

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001005108

EBKM értéke

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB000010052

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

1; a

PADWEB0000100521

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi díja és éves díja

2; ba-3; bb
-től
40; ua-41; ub
-ig

Szolgáltatás 2

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 20
-ig

-

3; bb

-

karakteres
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Az adatmezőt „IGEN” értékkel kell feltölteni, amennyiben a szolgáltatáscsomag keretét meghaladó bármely szolgáltatásért külön díj kerül
felszámításra.
A mezőt „NEM” értékkel kell feltölteni, amennyiben nem kapcsolódik
szolgáltatáscsomag az adott fizetési számlához, vagy a szolgáltatáscsomag keretét meghaladó szolgáltatás(ok)ért nem kerül külön díj felszámításra.
A fizetési számla, számlacsomag megszüntetéséhez kapcsolódó díj(ak)
mértékét kell megadni. Amennyiben különböző feltételek esetén eltérő a számlazárás díja, több Egyedi jellemző mezőpár töltendő ki (pl.
Számlanyitást követő 6 hónapon belül / 100 Ft; 6 hónapon túl, de 12
hónapon belül / 50 Ft).
A pénzforgalmi szolgáltatón belüli fizetési számla, fizetési számlacsomag váltás esetén fizetendő díj mértékét kell megadni. Amennyiben
különböző feltételek esetén eltérő a számlaváltás díja, több Egyedi jellemző mezőpár töltendő ki (pl. [L és XL csomagra] váltás esetén / 0 Ft;
[XS és S csomagra] váltás esetén / 100 Ft, vagy ha nem kerül díj felszámításra / ’-).
A fizetési számlán le nem kötött egyenlegre vonatkozó, éves látra szóló
kamatláb mértékét kell megadni %-ban, két tizedesjegy pontossággal
(pl. 0,12%)
A látra szóló éves kamatlábhoz kapcsolódó EBKM értékét kell megadni
%-ban, két tizedesjegy pontossággal (pl. 1,23%).
Az elektronikus bankolási lehetőségeket, az elérhető alkalmazásokat
kell bemutatni.
Amennyiben például az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
díja magában foglalja a telefonos banki szolgáltatás díját is, úgy az
Egyedi jellemzők között ezt szövegesen meg lehet adni (pl. a
PADWEB0000100521 sorkód Egyedi jellemzőknél meg lehet adni: Internetbank és telebank havi díj / 500 Ft; Teljes éves díj 6 000 Ft, valamint a PADWEB0000100541 sorkód Egyedi jellemzőknél meg lehet
adni: A Telebank szolgáltatás díját az Internetbanki díj magában foglalja / ’-)
A díjtípusokat meg kell bontani, amennyiben az eltérő alkalmazásokra
eltérő díjak kerülnek felszámításra. Az eltérő alkalmazásokhoz a Havi
díj és a Teljes éves díj is megadandó (pl. [Teszt_Digibank] havi díj / 10
Ft, Teljes éves díj / 120 Ft; [Teszt_@-banking] havi díj / 100 Ft, Teljes
éves díj / 1 200 Ft)

PADWEB000010053
PADWEB0000100531

SMS-szolgáltatás
Aláíró SMS üzenet díja
(db)

1; a
2; ba-3; bb
-től
20; ka-21; kb
-ig

Szolgáltatás 3
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 10
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB0000100532

Értesítő/egyéb SMS díja
(db)

2; ba-3; bb
-től
20; ka-21; kb
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 10
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB0000100533

SMS szolgáltatás/csomag díja

2; ba-3; bb
-től
40; ua-41; ub
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 20
-ig

3; bb

karakteres
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Amennyiben több eltérő alkalmazáshoz egyetlen díj kapcsolódik, a Díjtípus részletező mezőben felsorolásszerűen kell megadni az információt (pl. [Teszt_Digibank, Teszt_@-banking, Teszt_Mobilbank, Telebank] havi díj / 100 Ft, Teljes éves díj / 1 200 Ft).
A fizetési számla, illetve a kapcsolódó bankkártya tranzakciók végrehajtásához szükséges egyszerhasználatos jelszót tartalmazó üzenetek típusát és díját kell bemutatni.
Amennyiben több eltérő jellegű aláíró SMS-hez egyetlen díj kapcsolódik, felsorolásszerűen kell megadni az információt (pl. „A” és „B” szolgáltató hálózatába / 10 Ft; „C” szolgáltató hálózatába / 11 Ft).
Amennyiben különböző feltételek esetén eltérő a díj, illetve többféle
[márkanevű] aláíró SMS alkalmazására kerül sor, ezeket külön mezőben kell feltüntetni (pl. „A” szolgáltató hálózatába / 10 Ft; „B” szolgáltató hálózatába / 11 Ft; „C” szolgáltató hálózatába / 12 Ft). Amennyiben az Aláíró SMS fantázianéven található a Hirdetményben, a beazonosíthatóság érdekében a Díjtípus részletező mezőben kell ezt megadni.
A fizetési számla, illetve a kapcsolódó bankkártya használattal összefüggő olyan üzenet típusokat kell feltüntetni, amelyek a számlaegyenlegről, különböző tranzakciókról vagy valamely szolgáltatás igénybevételéről tartalmaznak értesítést, és nem minősülnek aláíró SMS-nek.
Amennyiben több eltérő jellegű értesítős SMS-hez egyetlen díj kapcsolódik, felsorolásszerűen kell megadni az információt.
Amennyiben különböző jellegű, [márkanevű] értesítések esetén eltérő
a Díj, vagy többféle eltérő díjú SMS alkalmazására kerül sor, ezeket külön mezőben kell feltüntetni. Amennyiben az értesítő vagy egyéb jellegű SMS fantázianéven található a Hirdetményben, a beazonosíthatóság érdekében a Díjtípus részletező mezőben kell ezt megadni.
A Díjrészletező mezőkben kell megadni, ha az SMS-szolgáltatás igénybevétele havi előfizetési díjhoz kötött, illetve, ha csomagban is igénybe
vehető a szolgáltatás.
A különböző tartalmú, fantázianevű, [márkanevű] és eltérő díjú értesítéseket külön mezőben kell megadni úgy, hogy először a Havi díj, ezt
követően a Teljes éves díj kerüljön feltüntetésre (pl. SMS szolgáltatás
havi díj 30 Ft; Teljes éves díj 360 Ft; [Teszt korlátlan sms csomag] havi
díj / 100 Ft, Teljes éves díj 1 200 Ft; [Teszt_+20 sms csomag] havi díj /
10 Ft, Teljes éves díj 120 Ft).

PADWEB000010054

Telefonos banki szolgáltatás

1; a

PADWEB0000100541

Telebank szolgáltatás
havi díja és teljes éves
díja

2; ba-3; bb
-től
4; ca-5; cb
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 2
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB0000100542

Telebank
eseti díja

2; ba-3; bb
-től
10; fa-11; fb
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 5
-ig

3; bb

karakteres

szolgáltatás

Szolgáltatás 4

-

-
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Amennyiben például az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
díja magában foglalja a telefonos banki szolgáltatás díját is, úgy az
Egyedi jellemzők között ezt szövegesen meg lehet adni (pl. a
PADWEB0000100521 sorkód Egyedi jellemzőknél meg lehet adni: Internetbank és telebank havi díj / 500 Ft; Teljes éves díj 6 000 Ft, valamint a PADWEB0000100541 sorkód Egyedi jellemzőknél meg lehet
adni: A Telebank szolgáltatás díját az Internetbanki díj magában foglalja / ’-)
Ha a telefonos banki szolgáltatás igénybevétele havi előfizetési díjhoz
kötött, a Díjtípus részletező a1) mezőbe a Havi díj szöveget, a Díjtípus
részletező a2) mezőbe a Teljes éves díj szöveget szükséges beírni.
A b1) és b2) Díj összege mezőbe a megfelelő díj írandó (pl. [Teszt_Telebank] havi díj / 100 Ft, Teljes éves díj 1 200 Ft).
Itt kell ismertetni, ha a telefonos banki szolgáltatás igénybevétele során eseti díj kerül felszámításra (pl. Egyszeri belépési díj / 100 Ft; Napi
ügyintézési díj / 10 Ft/nap).

2.3. Szolgáltatás csoport II – Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Példa: Átutalás belföldön forintban

Sorkód

Megnevezés

PADWEB00001006

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön forintban
Számlavezetőn kívülre
elektronikusan

PADWEB000010061
PADWEB0000100611

Oszlopkód

Oszlop elnevezése

1; a

Szolgáltatás csoport
II
Szolgáltatás 5

1; a
2; ba-3; bb
-től

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 8

Kötelező
-

Adattípus

Magyarázat

-

-

-

-

A megbízás benyújtásának csatornája alapján, az eseti megbízás teljesítésének díját kell megadni.
Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató eltérő díjat számít fel a legfeljebb 10 millió Ft összegű, azonnali elszámolás keretében teljesített, és
a 10 millió Ft összeget meghaladó nem az azonnali elszámolás

3; bb

karakteres
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16; ia-17; ib
-ig

-ig

PADWEB0000100612

Számlavezetőn kívülre
telefonon

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100613

Számlavezetőn kívülre
papír alapon (fiókban)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100614

Számlavezetőn
elektronikusan

karakteres

Számlavezetőn belül telefonon

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 8
-ig
Egyedi jellemző 1

3; bb

PADWEB0000100615

2; ba-3; bb
-től
16; ia-17; ib
-ig
2; ba-3; bb

3; bb

karakteres

PADWEB0000100616

Számlavezetőn
belül
papír alapon (fiókban)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB000010062

Rendszeres átutalás

PADWEB0000100621

Forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan

PADWEB0000100622

Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon
Forintban számlavezetőn kívülre, papír alapon (fiókban)
Forintban számlavezetőn belül, elektronikusan

PADWEB0000100623

PADWEB0000100624

belül

1; a

Szolgáltatás 6

-

-

keretében teljesített átutalási megbízás teljesítése esetén, itt szükséges megadni (pl. [Teszt_@Bankon] / 0,123%, min. 100 Ft; [Teszt_Mobilbankon] / 0,234% + 10 Ft; [Teszt_e-bankon] / 0,345% + (0,01% min.
10 Ft, max. 100 Ft).
A mezők kitöltése során először az azonnali elszámolás feltételeinek
megfelelő megbízás során felszámítható díjat, ezt követően az azonnali
elszámolás feltételeinek meg nem felelő megbízás során felszámítható
díjat kell megadni amennyiben a díjak eltérnek.
Az átutalási megbízás emberi beavatkozást igénylő feldolgozása esetén
felszámított díjat kell megadni (telefonos ügyintéző közreműködésével, nem az azonnali elszámolás keretében teljesített megbízás).
(pl. / 0,11%, min. 50 Ft max. 1 000 Ft)
Bankfióki ügyintéző közreműködésével, nem az azonnali elszámolás
keretében teljesített megbízás.
(pl. / 0,234%, min. 100 Ft)
A fogyasztó nem saját fizetési számlái közötti, eseti átutalásra vonatkozó adatokat szükséges megadni (pl. [Teszt_@Bankon, e-Bankon, Mobilbankon] / 50 Ft).
A fogyasztó nem saját fizetési számlái közötti, eseti átutalásra vonatkozó adatokat szükséges megadni (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) .
A fogyasztó nem saját fizetési számlái közötti, eseti átutalásra vonatkozó adatokat szükséges megadni (pl. / 0,22%, min. 20 Ft, max. 200
Ft).
A megbízás benyújtásának csatornája alapján, a rendszeres átutalási
megbízás teljesítésének díját kell megadni.
(pl. [Teszt_@Bankon] / 50 Ft, [Teszt_e-Bankon és Mobilbankon] /
0,12%)

2; ba-3; bb
-től
16; ia-17; ib
-ig
2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 8
-ig
Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

3; bb

karakteres

(pl. [Teszt_Telebankon] / 50 Ft)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

(pl. / 50 Ft)

2; ba-3; bb
-től

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 8

3; bb

karakteres

A fogyasztó nem saját fizetési számlái közötti, rendszeres átutalásra vonatkozó adatokat szükséges megadni (pl. [Teszt_@Bankon] / 50 Ft,
[Teszt_e-Bankon és Mobilbankon] / 0,12%).
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PADWEB0000100625
PADWEB0000100626

PADWEB000010063

PADWEB0000100631

PADWEB0000100632
PADWEB0000100633

PADWEB0000100634

PADWEB0000100635
PADWEB0000100636

PADWEB000010064

Forintban számlavezetőn belül, telefonon
Forintban számlavezetőn belül, papír alapon
(fiókban)
Beszedés

Forintban számlavezetőn kívülre, elektronikusan
Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon
Forintban számlavezetőn kívülre, papír alapon (fiókban)
Forintban számlavezetőn belül, elektronikusan
Forintban számlavezetőn belül, telefonon
Forintban számlavezetőn belül, papír alapon
(fiókban)
Átutalás
euróban
(SEPA)

16; ia-17; ib
-ig
2; ba-3; bb

-ig
Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

A fogyasztó nem saját fizetési számlái közötti, rendszeres átutalásra vonatkozó adatokat szükséges megadni (pl. [Teszt_Telebankon] / 50 Ft).
A fogyasztó nem saját fizetési számlái közötti, rendszeres átutalásra vonatkozó adatokat szükséges megadni (pl. Papíron vagy elektronikus
aláírópadon / 50 Ft).
A megbízás/felhatalmazás benyújtásának csatornája alapján, a szolgáltatói díjterhelés, közüzemi megbízás teljesítésének díját kell megadni
(nem a megbízás/felhatalmazás megadásának díját).
Például, ha eltér a megbízás teljesítésének díja annak függvényében,
hogy a megbízás benyújtására papír alapon fiókban, vagy elektronikusan került sor, akkor a megbízás teljesítésénél felszámításra kerülő két
eltérő díjat a két megbízási csatornának megfelelően kell megadni.
(pl. / 10 Ft+0,11%)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

(pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

(pl. / 10 Ft+0,11%)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

(pl. / 10 Ft+0,11%)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

(pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

(pl. / 10 Ft+0,11%)

-

Az Általános tartalmi követelmények forinttól eltérő pénznemben végrehajtott tranzakciókra vonatkozó alapelveit figyelembe véve, a megbízás csatornája alapján, a megbízás teljesítésének díját kell megadni.
Kiegészítő információ lehet, hogy forint fizetési számláról konverzióval
hajtható végre a tranzakció, számlavezetőn kívüli és számlavezetőn belüli díj megadására is szükség lehet (ha szükséges, ebben a sorrendben
kell feltüntetni).
Deviza fizetési számla esetén a számla pénznemétől függően konverzióval vagy konverzió nélküli, számlavezetőn kívüli és számlavezetőn

1; a

1; a

Szolgáltatás 7

Szolgáltatás 8

-

-

-

37/55

PADWEB0000100641

Külföldre elektronikusan

PADWEB0000100642

Külföldre telefonon

PADWEB0000100643

Külföldre papír alapon
(fiókban)

PADWEB0000100644

Belföldre elektronikusan

PADWEB0000100645

Belföldre telefonon

PADWEB0000100646

Belföldre papír alapon
(fiókban)

PADWEB000010065

Átutalás egyéb devizában

2; ba-3; bb
-től
4; ca-5; cb
-ig
2; ba-3; bb
-től
4; ca-5; cb
-ig
2; ba-3; bb
-től
4; ca-5; cb
-ig
2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
1; a

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 2
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 2
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 2
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Szolgáltatás 9

-

belüli díj megadására is szükség lehet (ha szükséges, ebben a sorrendben kell feltüntetni).
(pl. EU-n belül / 0,12%, min. 100 Ft max. 1 000 Ft; EU-n kívülre / 0,23%
min. 100 Ft, max. 1 000 Ft)

3; bb

karakteres

3; bb

karakteres

(pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-)

3; bb

karakteres

(pl. / 0,23%, min. 200 Ft max. 2 000 Ft)

3; bb

karakteres

(pl. / 0,12%, min. 100 Ft max. 1 000 Ft)

3; bb

karakteres

(pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-)

3; bb

karakteres

(pl. / 0,23%, min. 200 Ft max. 2 000 Ft)

-

Az Általános tartalmi követelmények forinttól eltérő pénznemben végrehajtott tranzakciókra vonatkozó alapelveit figyelembe véve, a megbízás csatornája alapján, a megbízás teljesítésének díját kell megadni.
Kiegészítő információ lehet, hogy forint fizetési számláról konverzióval
hajtható végre a tranzakció, számlavezetőn kívüli és számlavezetőn belüli díj megadására is szükség lehet (ha szükséges, ebben a sorrendben
kell feltüntetni), valamint EGT-állam vagy nem EGT-állam pénznemében, EU- vagy nem EU-tagállamba hajtandó végre a tranzakció.
A számla pénznemétől függően konverzióval vagy konverzió nélküli,
számlavezetőn kívüli és számlavezetőn belüli díj megadására is szükség
lehet (ha szükséges, ebben a sorrendben kell feltüntetni), valamint az
EGT-állam vagy nem EGT-állam pénznemének, illetve a célországnak –
EU- vagy nem EU-tagállam – is jelentősége lehet.
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PADWEB0000100651

Külföldre elektronikusan

PADWEB0000100652

Külföldre telefonon

PADWEB0000100653

Külföldre papír alapon
(fiókban)

PADWEB0000100654

Belföldre elektronikusan

PADWEB0000100655

Belföldre telefonon

PADWEB0000100656

Belföldre papír alapon
(fiókban)

PADWEB000010066

Deviza jóváírás

PADWEB0000100661

Számlavezetőn kívülről
a fizetési számla pénznemével egyező devizában
Számlavezetőn kívülről
a fizetési számla pénznemétől eltérő devizában
Számlavezetőn belül a
fizetési
számla

PADWEB0000100662

PADWEB0000100663

2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
1; a

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Szolgáltatás 10

3; bb

karakteres

(pl. EU-n belül konverzió nélkül / 0,12%, min. 5 EUR max. 50 EUR; EU-n
belül konverzióval / 1,23%, min. 6 EUR max. 51 EUR; EU-n kívülre konverzió nélkül / 2,34%; EU-n kívülre konverzióval / 3,45%)

3; bb

karakteres

(pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-)

3; bb

karakteres

(pl. / 0,34%, min. 200 Ft max. 2 000 Ft)

3; bb

karakteres

(pl. / 0,12%, min. 100 Ft max. 1 000 Ft)

3; bb

karakteres

(pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-)

3; bb

karakteres

(pl. / 0,23%, min. 200 Ft max. 2 000 Ft)

-

karakteres

A külföldről, illetve belföldről más pénzügyi szolgáltatón keresztül beérkező deviza tételekre vonatkozóan felszámított díjhoz kapcsolódó információkat szükséges megadni. Amennyiben többféle díj kerülhet felszámításra, akkor a legmagasabbat kell megadni.
(pl. / 0 USD)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

(pl. / 0,01%, min. 1,5 USD max. 2,5 USD)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

(pl. / ’-)

-
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PADWEB0000100664

pénznemével egyező
devizában
Számlavezetőn belül a
fizetési számla pénznemétől eltérő devizában

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres
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(pl. / 0,5 USD)

2.4. Szolgáltatás csoport III – Kártyák és készpénz
Példa: Betétikártya-szolgáltatás és Hitelkártya-szolgáltatás
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Sorkód

Megnevezés

Oszlopkód

Oszlop elnevezése

PADWEB00001007

Kártyák és készpénz

1; a

PADWEB000010071

Betétikártya-szolgáltatás

1; a

Szolgáltatás csoport
III
Szolgáltatás 11

PADWEB0000100711

A fizetési számlához
kapcsolódó betétikártya neve

2; ba
4; ca
6; da
8; ea
10; fa
12; ga
14; ha
16; ia
18; ja
20; ka
2; ba-3; bb
-től
20; ka-21; kb
-ig

Betéti kártya 1
Betéti kártya 2
Betéti kártya 3
Betéti kártya 4
Betéti kártya 5
Betéti kártya 6
Betéti kártya 7
Betéti kártya 8
Betéti kártya 9
Betéti kártya 10
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 10
-ig

2; ba-3; bb
-től

Egyedi jellemző 1
-től

PADWEB0000100712

Főkártya gyártási/kibocsátási díja

PADWEB0000100713

Főkártya első éves díja

Kötelező
-

Adattípus

Magyarázat

-

-

-

-

A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott
fizetési számlához kapcsolódik betéti bankkártya. Ellenkező esetben az
„A fizetési számlához kapcsolódó betétikártya neve” mellett az Egyedi
jellemző 1, a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. A b1) Díj összege mezőbe nem tölthető adat (zárolt mező). A további díjtípusok a1) mezőit
üresen kell hagyni, a b1) mezőket ’- jellel szükséges feltölteni. A további
Betéti kártyákhoz tartozó mezőket üresen kell hagyni.
Amennyiben kapcsolódik bankkártya a fizetési számlához, az Egyedi jellemző 1 blokkban a fizetési számlához igényelhető, a második évtől legalacsonyabb éves díjú betéti bankkártya adatait kell megadni. Amenynyiben az adott fizetési számlához többféle bankkártya is igényelhető,
a legalacsonyabb díjútól kell a legdrágább felé haladva feltölteni az
egyes kártyákhoz tartozó adatokat.
Amennyiben több olyan betéti bankkártya vehető igénybe, amelynek
második évtől fizetendő éves kártyadíja megegyezik, akkor a gyakrabban igényelt betéti bankkártya adatait kell sorrendben előbb feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a fizetési számlához (egy
vagy több), a betéti kártya Hirdetményben szereplő elnevezését (fantázianevét) kell megadni (pl. [Teszt MC bankkártya], [Teszt_2 bankkártya]).

2; ba

karakteres

3; bb

karakteres

3; bb

karakteres
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Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a fizetési számlához,
a Betéti kártya 1 - betétikártya neve mezőbe az „A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre” szöveget szükséges beírni. A b1) Díj összege mezőbe
nem tölthető adat (zárolt mező). A további Betéti kártya neve mezőket
üresen kell hagyni.
Az Egyedi jellemző 1-10 mezőpárokban kell megadni, ha a főkártya legyártásáért, kibocsátásáért díjat kell fizetni (pl. Kibocsátási díj / 1 000
Ft; vagy ha nincs ilyen díj / ’-).
Amennyiben nem kapcsolódik bankkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni. A további
Egyedi jellemző mezőket üresen kell hagyni.
A kedvezmény nélküli, első éves díjat kell megadni (pl. / 0 Ft).

20; ka-21; kb
-ig

Egyedi jellemző 10
-ig
Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 10
-ig

PADWEB0000100714

Főkártya éves díja a
második évtől

2; ba-3; bb
-től
20; ka-21; kb
-ig

3; bb

PADWEB000010072

Hitelkártya-szolgáltatás

1; a

Szolgáltatás 12

PADWEB00001007201

A fizetési számlához
kapcsolódó hitelkártya
neve

2; ba

Egyedi jellemző 1

2; ba

karakteres

PADWEB00001007202

Főkártya gyártási/kibocsátási díja

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007203

Főkártya első éves díja

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

-

karakteres

-

43/55

Amennyiben nem kapcsolódik bankkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni. A további
Egyedi jellemző mezőket üresen kell hagyni.
A második évtől fizetendő, kedvezmény nélküli éves díjat kell megadni
(pl. / 1 000 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik bankkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni. A további
Egyedi jellemző mezőket üresen kell hagyni.
A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott
fizetési számlához kapcsolódik hitelkártya. Ellenkező esetben az „A fizetési számlához kapcsolódó hitelkártya neve” mellett az a1) Díjtípus
részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget
szükséges feltüntetni, a b1) Díj összege mezőbe nem tölthető adat (zárolt mező). Ebben az esetben a további díjtípusok a1) mezőit üresen
kell hagyni, a b1) mezőket az ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a fizetési számlához, az a1)
Díjtípus részletező mezőbe az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre”
szöveget szükséges beírni, a b1) Díj összege mezőbe nem tölthető adat
(zárolt mező).
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a fizetési számlához, az a1) Díjtípus részletező mezőben a fizetési számlához kapcsolódó hitelkártya
Hirdetményben szereplő elnevezését (fantázianevét) kell megadni (pl.
[Teszt_1 VISA] hitelkártya).
Abban az esetben, ha a fizetési számlához többféle hitelkártya is
igénybe vehető, közülük a hitelkártyahasználatához köthetően felszámítható, a Thmr. 9. §-a szerint meghatározott, legmagasabb THM értékűt kell megadni. Amennyiben több olyan hitelkártya vehető
igénybe, amely THM értéke megegyezik, akkor ezek közül az adott fizetési számlához a legtöbbször igényelt hitelkártyát kell megadni. A b1)
Díj összege mezőbe nem tölthető adat (zárolt mező).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, az Egyedi jellemző 1
mezőpárban kell megadni, ha a főkártya legyártásáért, kibocsátásáért
díjat kell fizetni (pl. Kibocsátási díj / 1 000 Ft; vagy ha nincs ilyen díj / ’).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.

PADWEB00001007204

Főkártya éves díja a
második évtől

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007205

Hitelkamat éves mértéke

2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB00001007206

Kereskedelmi kommunikációban
szereplő
THM

2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB00001007207

Késedelmi kamat éves
mértéke

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007208

Késedelmi díj

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007209

Hitelkeret túllépési díj

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres
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Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, az Egyedi jellemző 1
mezőpárban kell megadni a kedvezmény nélküli, első éves díjat (pl. /
1 000 Ft)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, az Egyedi jellemző 1
mezőpárban kell megadni a második évtől fizetendő, kedvezmény nélküli éves díjat (pl. / 1 000 Ft)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához és a vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciók hitelkamata eltérő, először a vásárlási, ezt követően a készpénzfelvételre vonatkozó adatokat kell megadni.
A Díj összege mezőkben a hitelkamat éves mértékét kell megadni %ban, két tizedesjegy pontossággal (pl. Vásárlás esetén / 0,12%; Készpénzfelvétel esetén / 1,23%).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához és a vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciók THM értéke eltérő, vagy ha a THM meghatározása speciális feltétel szerint történik itt kell megadni. Először a vásárlási, ezt követően a készpénzfelvételre vonatkozó adatokat kell
megadni, amennyiben eltérnek.
A Díj összege mezőkben a THM értékét kell megadni %-ban, legalább
egy tizedesjegy pontossággal (pl. Vásárlás esetén / 1,23%; Készpénzfelvétel esetén / 2,3%).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható késedelmi kamat mértékét kell megadni %-ban, két tizedesjegy pontossággal (pl. / 1,23%)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a késedelmes törlesztés esetén felszámítható késedelmi díj mértékét, összegét kell megadni (pl. Alkalmanként / 100 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.

PADWEB00001007210

Havi zárlati díj

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007211

Saját fiókban történő
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007212

Átutalással történő törlesztés/befizetés/viszszafizetés díja

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007213

Postai csekken történő
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB000010073

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás
belföldön

1; a

PADWEB0000100731

Betéti kártyával történő vásárlás belföldön

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100732

Hitelkártyával történő
vásárlás belföldön

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

Szolgáltatás 13

-

-
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Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható hitelkeret túllépési díj mértékét, összegét kell megadni (pl. / ’-).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható havi
zárlati díj összegét kell megadni (pl. / 100 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét, összegét kell megadni (pl. / 0 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét, összegét kell megadni (pl. / 0 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához, az a1) mezőt
üresen kell hagyni, a b1) mezőt ’- jellel szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét, összegét kell megadni (pl. / 0 Ft).
A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott
fizetési számlához kapcsolódik betéti- vagy hitelkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj
összege mezőt az ’- írásjelkombinációval szükséges feltölteni.
Amennyiben kereskedőnél történő vásárlás vagy ATM-en történő vásárlás esetén eltérő a díj, a kereskedőnél történő vásárlás díját kell
megadni és ezt szövegesen is jelezni szükséges.
Amennyiben több betéti bankkártya került megadásra, és a különböző
bankkártyák esetében eltérnek a kapcsolódó tranzakciós díjak, abban
az esetben a felsorolt betéti bankkártyák közül annak a kártyának a
tranzakciós díjait szükséges feltüntetni a kártyás tranzakcióknál, amely
a legdrágább. A Díjtípus részletező mezőben megadható kiegészítő információ.
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, a felszámítható díj mértékét kell megadni (pl. / 0 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.

PADWEB000010074

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás
külföldön

1; a

PADWEB0000100741

Betéti kártyával történő vásárlás külföldön

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100742

Hitelkártyával történő
vásárlás külföldön

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB000010075

Készpénzfelvétel
földön

PADWEB00001007501

Bankkártya nélkül fiókban

bel-

1; a

2; ba-3; bb
-től
16; ia-17; ib
-ig

Szolgáltatás 14

Szolgáltatás 15

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 8
-ig

-

-

-

-

3; bb

karakteres
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Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. Kereskedőnél POS terminálon / 0 Ft).
A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott
fizetési számlához kapcsolódik betéti- vagy hitelkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj
összege mezőt az ’- írásjelkombinációval szükséges feltölteni.
Amennyiben kereskedőnél történő vásárlás vagy ATM-en történő vásárlás esetén eltérő a díj, a kereskedőnél történő vásárlás díját kell
megadni és ezt szövegesen is jeleni szükséges.
Amennyiben a korábban rögzített kártyáknak eltérő tranzakciós díjai
vannak, úgy a megadott bankkártyák díjai közül a felszámítható legmagasabb díjakat szükséges megadni.
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, a felszámítható díj mértékét kell megadni (pl. Kereskedőnél POS terminálon / 0
Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 0 Ft).
A készpénzfelvétel betéti-, illetve hitelkártyával mezőket kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik betéti-, illetve hitelkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus
részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget
szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’írásjelkombinációval szükséges feltölteni.
Amennyiben a korábban rögzített kártyáknak eltérő tranzakciós díjai
vannak, úgy a megadott bankkártyák díjai közül a felszámítható legmagasabb díjakat szükséges megadni.
A betéti- vagy hitelkártya nélküli belföldi, saját-, illetve más pénzforgalmi szolgáltató fiókjában történő készpénzfelvétel díjával összefüggő
információk megadása szükséges.
Amennyiben a díjak megegyeznek, egyetlen sorban, felsorolásszerűen
lehet azokat megadni. Ha a díjak eltérnek, először a saját fióki, ezt követően az idegen, majd a csoport fiókjában történő készpénzfelvétel
díját kell megadni (pl. Saját fiókban 100 ezer Ft-ig / 0 Ft; Saját fiókban

PADWEB00001007502

Betéti bankkártyával
saját ATM-ből

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007503

Betéti bankkártyával
idegen ATM-ből

2; ba-3; bb
-től
4; ca-5; cb
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 2
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB00001007504

Betéti bankkártyával
saját fiókban

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007505

Betéti bankkártyával
idegen fiókban

2; ba-3; bb
-től
4; ca-5; cb
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 2
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB00001007506

Betéti
postán

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007507

Hitelkártyával
ATM-ből

saját

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007508

Hitelkártyával
ATM-ből

idegen

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

bankkártyával
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100 ezer Ft felett / 0,12%; Idegen fiókban / 1,23%; Bankcsoport fiókjában / 2,34%).
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, a felszámítható díj mértékét kell megadni (pl. / 50 Ft + 0,1% min. 100 Ft max. 200
Ft)
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, az Egyedi jellemző 1 mezőkben az idegen ATM-ből, az Egyedi jellemző 2 mezőkben
a bankcsoport által üzemeltetett ATM-ből történő készpénzfelvételre
vonatkozó adatokat kell megadni, amennyiben a díj eltérő. (pl. Idegen
ATM-ből / 100 Ft + 0,12% min. 150 Ft; Teszt Bankcsoport ATM-ből /
0,1%, min. 100 Ft)
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, az Egyedi jellemző 1 mezőkben a saját fiókban történő készpénzfelvétel díját kell
megadni (pl. / 0,12% + 100 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, az Egyedi jellemző 1 mezőkben az idegen fiókban történő készpénzfelvétel díját, az
Egyedi jellemző 2 mezőkben a bankcsoport fiókjában történő készpénzfelvétel díját kell megadni, amennyiben a díj eltérő (pl. Idegen
bankfiókban / 0,12% + 100 Ft; Teszt Bankcsoport fiókjában / 0,12%).
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, az Egyedi jellemző 1 mezőkben kell megadni a kapcsolódó információt (pl. POS terminálon / 0,12% min. 100 Ft max. 200 Ft)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 100 Ft + 0,1% min. 150 Ft)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.

PADWEB00001007509

Hitelkártyával saját fiókban

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007510

Hitelkártyával idegen fiókban

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB00001007511

Hitelkártyával postán

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB000010076

Készpénzfelvétel külföldön

1; a

PADWEB0000100761

Betéti bankkártyával
saját
számlavezető
(csoport) által üzemeltetett ATM-ből
Betéti bankkártyával
idegen ATM-ből

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100763

Betéti bankkártyával
saját
számlavezető
(csoport) fiókjában

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100764

Betéti bankkártyával
idegen fiókban

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100762

Szolgáltatás 16

-

-
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Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 100 Ft + 0,1% min. 150 Ft)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 100 Ft + 0,1% min. 150 Ft)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 100 Ft + 0,1% min. 150 Ft)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 100 Ft + 0,1% min. 150 Ft)
A készpénzfelvétel betéti-, illetve hitelkártyával mezőket kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik betéti-, illetve hitelkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus
részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget
szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’írásjelkombinációval szükséges feltölteni.
Amennyiben a korábban rögzített kártyáknak eltérő tranzakciós díjai
vannak, úgy a megadott bankkártyák díjai közül a felszámítható legmagasabb díjakat szükséges megadni.
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, a felszámítható díj mértékét kell megadni (pl. / 0,3 EUR + 0,1% min. 0,5 EUR)
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, a felszámítható díj mértékét kell megadni (pl. / 0,3 EUR + 0,1% min. 0,5 EUR)
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, a felszámítható díj mértékét kell megadni (pl. / 0,3 EUR + 0,1% min. 0,5 EUR)
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához, a felszámítható díj mértékét kell megadni (pl. / 0,3 EUR + 0,1% min. 0,5 EUR)

PADWEB0000100765

Hitelkártyával
saját
számlavezető (csoport)
által
üzemeltetett
ATM-ből
Hitelkártyával idegen
ATM-ből

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100767

Hitelkártyával
saját
számlavezető (csoport)
fiókjában

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100768

Hitelkártyával idegen fiókban

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB000010077

Készpénzbefizetés belföldön

1; a

PADWEB0000100771

Forint készpénzbefizetés saját ATM-be

2; ba-3; bb
-től
4; ca-5; cb
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 2
-ig

3; bb

karakteres

PADWEB0000100772

Forint készpénzbefizetés saját fiókban

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100773

Forint készpénzbefizetés idegen fiókban

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100774

Forint befizetés postán
POS-on

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100766

Szolgáltatás 17

-

-
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Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 0,3 EUR + 0,1% min. 0,5 EUR)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 0,3 EUR + 0,1% min. 0,5 EUR)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 0,3 EUR + 0,1% min. 0,5 EUR)
Amennyiben nem kapcsolódik hitelkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik hitelkártya a számlához, a felszámítható díj
mértékét kell megadni (pl. / 0,3 EUR + 0,1% min. 0,5 EUR)
A készpénzbefizetés ATM-be, POS-on mezőket kizárólag akkor kell
adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik
betéti bankkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’- írásjelkombinációval szükséges feltölteni.
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik betéti bankkártya a számlához és például eltér a borítékos és nem borítékos befizetés díja, úgy először a nem borítékos, ezt követően a borítékos befizetés díját kell megadni. A Díjtípus
részletező mezőkben szövegesen kell megadni, hogy mely típusra vonatkozik a díj (pl. Nem borítékos befizetés / 0 Ft; Borítékos befizetés /
100 Ft).
A saját fiókban végrehajtott (normál darabszámú, nem nagy darabszámú), forint számlára történő készpénzbefizetésre vonatkozó információkat kell megadni (pl. / 0 Ft).
A más pénzforgalmi szolgáltató fiókjában, forint számlára történő készpénzbefizetéshez kapcsolódó információkat kell feltüntetni (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-).
Amennyiben nem kapcsolódik betéti bankkártya a számlához (pl. A
szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.

Amennyiben kapcsolódik bankkártya a számlához, a betéti bankkártyával végzett, belföldi postán POS-on végrehajtott, forint számlára történő befizetéshez kapcsolódó információt kell megadni (pl. / 100 Ft).
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2.5. Szolgáltatás csoport IV – Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
Példa: Folyószámlahitel

Sorkód

Megnevezés

PADWEB00001008

PADWEB000010081

PADWEB0000100811

Oszlopkód

Oszlop elnevezése

Folyószámlahitelek és
kapcsolódó szolgáltatások
Folyószámlahitel

1; a

Szolgáltatás csoport
IV

1; a

Szolgáltatás 18

Az igényelhető folyószámlahitel neve

2; ba

Egyedi jellemző 1

Kötelező
-

Adattípus

Magyarázat

-

-

-

-

A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott
fizetési számlához igényelhető folyószámlahitel. Ellenkező esetben az
„Az igényelhető folyószámlahitel neve” mellett az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a további díjtípusok a1) mezőit
üresen kell hagyni, a b1) mezőket az ’- írásjelkombinációval szükséges
feltölteni.
Amennyiben nem igényelhető folyószámlahitel a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben igényelhető folyószámlahitel, a Hirdetményben szereplő
elnevezését (fantázianevét) az a1) Díjtípus részletező mezőben kell
megadni. A b1) mezőbe nem tölthető adat (zárolt mező).

2; ba

karakteres
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PADWEB0000100812

Hitelkamat éves mértéke

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100813

Kereskedelmi kommunikációban
szereplő
THM értéke

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100814

Hitelbírálati díj

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100815

Kezelési költség

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100816

Rendelkezésre
jutalék

tartási

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100817

Késedelmi kamat éves
mértéke

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres
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Abban az esetben, ha a fizetési számlához többféle folyószámlahitel
konstrukció is igényelhető, közülük a Thmr. 9. §-a szerint meghatározott, legmagasabb THM értékűt kell megadni. Amennyiben több olyan
folyószámlahitel konstrukció vehető igénybe, amelynek THM értéke
megegyezik, akkor az adott fizetési számlához a legtöbbet igényelt folyószámlahitelt kell megadni (pl. Teszt_1 folyószámlahitel).
Amennyiben nem igényelhető folyószámlahitel a számlához (pl. / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben igényelhető folyószámlahitel, a hitelkamat éves mértékét
kell megadni %-ban, legalább két tizedesjegy pontossággal (pl. /
0,12%).
Amennyiben nem igényelhető folyószámlahitel a számlához (pl. / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben igényelhető folyószámlahitel, a THM értékét kell megadni
%-ban, legalább egy tizedesjegy pontossággal (pl. / 1,2%).
Amennyiben nem igényelhető folyószámlahitel a számlához (pl. / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben igényelhető folyószámlahitel, a hitelbírálatra felszámítható díjat kell megadni (pl. / 0 Ft).
Amennyiben nem igényelhető folyószámlahitel a számlához (pl. / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben igényelhető folyószámlahitel, a kezelési költségként felszámítható díjat kell megadni (pl. / 0 Ft).
Amennyiben nem igényelhető folyószámlahitel a számlához (pl. / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben igényelhető folyószámlahitel, a rendelkezésre tartási jutalék mértékét, összegét kell megadni (pl. Egyszeri díj / 100 Ft).
Amennyiben nem igényelhető folyószámlahitel a számlához (pl. / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben igényelhető folyószámlahitel, és a tőkére, kamatra, díjra
eltérő mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra, a legmagasabb
értékűt kell megadni %-ban, két tizedesjegy pontossággal (pl. / 2,34%).

2.6. Szolgáltatás csoport V – Egyéb szolgáltatások
Példa: Limitmódosítás, igazolások kiállítása

Sorkód

Megnevezés

Oszlopkód

Oszlop elnevezése

PADWEB00001009

Egyéb szolgáltatások

1; a

PADWEB000010091

Limitmódosítás

1; a

Szolgáltatás csoport
V
Szolgáltatás 19

PADWEB0000100911

Vásárlási limitmódosítás elektronikusan

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

Kötelező
-

Adattípus

Magyarázat

-

-

-

-

A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott
fizetési számlához kapcsolódik bankkártya. Ellenkező esetben az a1)
Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre”
szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’- írásjelkombinációval szükséges feltölteni.
Amennyiben kapcsolódik bankkártya a számlához, a bankkártyás fizetések összegére, darabszámára vonatkozó korlátozások módosításához kapcsolódó információt kell megadni (pl. / 0 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik bankkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.

3; bb

karakteres
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PADWEB0000100912

Vásárlási limitmódosítás telefonon

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100913

Vásárlási limitmódosítás papír alapon (fiókban)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100914

ATM készpénzfelvételi
limit módosítása elektronikusan

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100915

ATM készpénzfelvételi
limit módosítása telefonon

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB0000100916

ATM készpénzfelvételi
limit módosítása papír
alapon (fiókban)

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

PADWEB000010092

Igazolások kiállítása és
rendelkezésre bocsátása

1; a

PADWEB0000100921

Postai úton kiküldött
rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír alapon
Fedezetigazolás

2; ba-3; bb
-től
8; ea-9; eb
-ig
2; ba-3; bb

PADWEB0000100922

Szolgáltatás 20

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 4
-ig
Egyedi jellemző 1

-

-

3; bb

karakteres

3; bb

karakteres
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Amennyiben kapcsolódik bankkártya a számlához, a bankkártyás fizetések összegére, darabszámára vonatkozó korlátozások módosításához kapcsolódó információt kell megadni (pl. Alkalmanként / 10 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik bankkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik bankkártya a számlához, a bankkártyás fizetések összegére, darabszámára vonatkozó korlátozások módosításához kapcsolódó információt kell megadni (pl. Alkalmanként / 20 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik bankkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik bankkártya a számlához, az ATM-ből történő
készpénzfelvétel összegére, darabszámára vonatkozó korlátozások
módosításához kapcsolódó információt kell megadni (pl. / 0 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik bankkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik bankkártya a számlához, az ATM-ből történő
készpénzfelvétel összegére, darabszámára vonatkozó korlátozások
módosításához kapcsolódó információt kell megadni (pl. Alkalmanként / 10 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik bankkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
Amennyiben kapcsolódik bankkártya a számlához, az ATM-ből történő
készpénzfelvétel összegére, darabszámára vonatkozó korlátozások
módosításához kapcsolódó információt kell megadni (pl. Alkalmanként
/ 20 Ft).
Amennyiben nem kapcsolódik bankkártya a számlához (pl. A szolgáltatás nem áll rendelkezésre / ’-) jelölést kell alkalmazni.
A díjköteles igazolások kiállítására vonatkozó információkat kell megadni.
Amennyiben valamely díjtípust nem alkalmazza a szolgáltató, az a1)
Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre”
szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’- írásjelkombinációval szükséges feltölteni.
Amennyiben a számlakivonat eredeti példányának megküldése és a
másolat kikérésének időpontja között eltelt idő befolyásolja a fizetendő díj mértékét, az erre vonatkozó információt itt kell megadni (pl.
Egy éven belüli időszakról / 0 Ft; Egy éven túli időszakról / 100 Ft).
(pl. Oldalanként / 100 Ft)

PADWEB0000100923
PADWEB0000100924

Számlaegyenleg igazolás
Egyéb igazolás

2; ba-3; bb

Egyedi jellemző 1

3; bb

karakteres

(pl. Oldalanként / 100 Ft)

2; ba-3; bb
-től
16; ia-17; ib
-ig

Egyedi jellemző 1
-től
Egyedi jellemző 8
-ig

3; bb

karakteres

Az egyéb igazolások között lehet megadni, ha a pénzforgalmi szolgáltató tapasztalata alapján van olyan igazolás típus, amelyeket a blokkban nem nevesített típusokon kívül a leggyakrabban igényelnek a fogyasztók (pl. Teszt_1 igazolás egy éven belüli időszakról / 0 Ft; Teszt_1
igazolás egy éven túli időszakról / 100 Ft; Teszt_2 igazolás / 200 Ft).
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