Ügyfél tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) megfogalmazottak értelmében:
1. Kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen:
 üzleti kapcsolat létesítésekor,
 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó ügyleti megbízás teljesítésekor (függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől), ideértve az egymással ténylegesen
összefüggő ügyleti megbízásokat is1,
 ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével
kapcsolatban kétség merül fel,
 az 500.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó pénzváltás esetén.
Kérjük, készítse elő személyi azonosító okmányait az ügyintézés megkönnyítése érdekében.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Szolgáltató munkatársa a fenti értékhatár alatti ügyleti
megbízás esetén is kérheti az ügyféltől azonosságát igazoló okmányainak bemutatását, és arra
nézve történő nyilatkozatát, hogy az ügyleti megbízást kinek a nevében teljesíti (tényleges
tulajdonos).
2. A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. A Szolgáltató – amennyiben az ügyfél tényleges tulajdonosa külföldi lakóhellyel rendelkezik –
arra vonatkozó nyilatkozat tételét is kéri az ügyféltől, hogy a tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek minősül-e.
A Pmt. 4. § (1) bekezdése alapján kiemelt közszereplőnek minősül az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések
elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá, aki az ilyen személy közeli
hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.
Fontos közfeladatot ellátó személy:
a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,
b) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,
d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó
szervének tagja,

E kötelezettség teljesítése érdekében a Szolgáltató jogosult a 300.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó ügyletek esetén is
az ügyfél-azonosítást elvégezni.
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e) a nagykövet, az ügyvivő és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a hivatásos állomány tábornoki, főtiszti vagy tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjai,
f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, hozzátartozó továbbá: az
élettárs, az egyenesági rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenesági rokona és testvére, valamint
a testvér házastársa.
A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros
üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak
létre.
A Pmt. 10. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint megfelelően a szerződéses kapcsolat fennállása
alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyében bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltatót
értesíteni.
Megértését és együttműködését köszönjük!
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Customer guide of mandatory processes of customer due
diligence
In accordance with the stipulations of Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Combating
of Money Laundering and Terrorist Financing:
1. Customer due diligence measures shall be applied when required by law; in particular:
 when establishing a business relationship;
 when carrying out transactions amounting to 3.6 million HUF or more (regardless of the currency involved in the transaction), including transactions that are
actually correlated1;
 when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data;
 in the case of currency exchange in the amount of 500 000 HUF or higher.
We further wish to draw your attention to that fact the Bank employees may also request identification
documents to be provided even in the case of transactions below the above threshold amount and
request you to make a declaration as to in whose name and on whose on behalf of you are acting
(beneficiary owner).

For the sake of a smooth administrative process, please have your personal identification documents ready.
3. Customers residing abroad are required to provide a written statement to whether they
are considered politically exposed according to the national law of their country. If the
beneficial owner of the customer resides abroad, the service provider also requires the
Customer to make a statement as to whether the beneficial owner is considered to be a
politically exposed person.
In accordance with Section 4 (1) of Act CXXXVI of 2007, Politically Exposed Persons shall mean
natural persons residing in another country who are or have been entrusted with prominent public
functions within one year before the implementation of customer due diligence measures, and immediate family members, or persons known to be close associates, of such persons.
Persons entrusted with prominent public functions:
a) heads of State, heads of government, ministers and assistant ministers;
b) members of parliaments and spokesmen for the nationality;
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In order to comply with this requirement, the Service Provider is also entitled to perform customer identification measures in the case of transactions in the amount of 300 000 HUF or more.

c) members of the Constitutional Court or of other high-level judicial bodies whose decisions are not
subject to further appeal;
d) the head of the court of auditors, members of courts of auditors or of the supreme decision-making
body of the central bank;
e) ambassadors, chargés d’affaires and high-ranking officers in law enforcement agencies, including
members in the rank or position of generals, as stipulated in the Act on the Service Status of Professional Members of Law Enforcement Agencies;
f) members of the administrative, management or supervisory bodies of companies under majority
state ownership.
Immediate family member: spouses, next of kin, adopted children, stepchildren, foster children,
adoptive parents, stepparents, foster parents, and siblings; as well as domestic partners, spouses of
the next of kin, fiancé(e), spouse’s next of kin and siblings, and spouses of siblings;
Close associate of a politically exposed person:
a) any natural person known to have joint beneficial ownership of a legal person or business association lacking the legal status of a legal person, or any other close business relations, with a person
entrusted with prominent public functions;
b) Any natural person who has sole beneficial ownership of a legal person or business association
lacking the legal status of a legal person known to have been set up for the benefit of the person
entrusted with prominent public functions.
In accordance with Section 10 (3) of the AMA, during a business relationship, customers are required
to notify the Bank of any change in the data and information provided on the course of the identification process or in the person of the beneficial owner within 5 working days from the date when
knowledge of such change is obtained.
Thank you for your kind understanding and co-operation.
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