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Az Exclusive Cash Kft. (1051 Budapest, Szent István tér 3., továbbiakban: („EXCLUSIVE CASH”), a Western 

Union nemzetközi pénzátutalási szolgáltatást az alábbiaknak megfelelően biztosítja. 

 

I.  Általános rendelkezések 
 
1. Az üzletszabályzat alkalmazási köre 

 

1./ A Western Union készpénz-átutalási szolgáltatást a Western Union Payment Services Ireland Limited 
(Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Írország) (a továbbiakban: „WUPSIL”) nyújtja, aki a 

készpénzátutalások során az ügyfél megbízása alapján teljesíti a szolgáltatást. 
 

2./ Az EXCLUSIVE CASH a Western Union készpénzátutalási szolgáltatásainak nyújtása során a WUPSIL 

magyarországi pénzforgalmi közvetítőjeként, a WUPSIL megbízásából, nevében és felelősségére jár el. 
 

3./ Az EXCLUSIVE CASH a tevékenységének ellátása során közvetítői alvállalkozókat vesz igénybe. 
 

4./ A Western Union készpénzátutalási szolgáltatásának általános feltételeit a Pénzfeladás (To send 
money) és Pénzkifizetés (To receive money) elnevezésű nyomtatványok hátoldalán található Általános 

Szerződési Feltételek tartalmazzák. 

 
5./ Az egyes országok Western Union partnerei a helyi jogszabályoknak, engedélyeknek és 

korlátozásoknak megfelelően ettől eltérő feltételekkel nyújthatják a szolgáltatást. 
 
 

2. Az üzletszabályzat jogi hatálya 

 
1./ Jelen üzletszabályzat általános jelleggel irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel 

megkötött szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik. 
 

2./ Az EXCLUSIVE CASH fenntartja a jogot az üzletszabályzat módosítására. A módosítást az EXCLUSIVE 

CASH az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztéssel teszi közzé. 
 

3./ Mindazokban a kérdésekben, amelyekről az EXCLUSIVE CASH és az Ügyfél által kötött szerződés nem 
rendelkezik, jelen üzletszabályzat, elsősorban a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban Hpt.), a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmt.), a Pénzforgalmi szolgáltatás 

nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban Pft.), továbbá a Polgári törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.), a Pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB 
rendelet, továbbá a EXCLUSIVE CASH és Ügyfelei jogviszonyára vonatkozó más hatályos jogszabályok az 

irányadóak. 
 

 

3. Az üzletszabályzat nyilvánossága 
 

1./ Az EXCLUSIVE CASH biztosítja, hogy az üzletszabályzatot Ügyfelei még a jogviszony létrejötte előtt 
megismerhessék. 

 
2./ Az üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, az az EXCLUSIVE CASH és 

közvetítői alvállalkozói minden, az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében könnyen hozzáférhető helyen 

van kifüggesztve. Az EXCLUSIVE CASH az üzletszabályzatot hirdetményben teszi közzé, és egyébként az 
Ügyfél kívánságára megtekintését haladéktalanul biztosítja. 

 
3./ Kérelemre az EXCLUSIVE CASH bárkinek ingyenesen küld üzletszabályzat másolati példányt az Ügyfél által 

megjelölt címre papíron vagy tartós adathordozón. 

 
4./ Az EXCLUSIVE CASH az üzletszabályzat módosításáról annak hatálybalépése előtt legalább 30 nappal 

korábban a módosított üzletszabályzat az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségben való kifüggesztésével, 
hirdetményben való közzététel útján értesíti az Ügyfeleket. 

 

II.  Szolgáltatási feltételek 
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1. A PÉNZKÜLDÉS ÉS PÉNZFELVÉTEL SPECIÁLIS MAGYARORSZÁGI, ILLETVE EXCLUSIVE CASH 

KÖZVETÍTŐI ALVÁLLALKOZÓI HÁLÓZATÁBAN ÉRVÉNYES FELTÉTELEI 

 

1./ A készpénzátutalás pénz átutalása – fizetési számla nyitása nélkül – a fizető fél (Feladó) megbízása 

alapján a kedvezményezett (Címzett) részére abból a célból, hogy a pénz a kedvezményezett részére 

kifizetésre kerüljön. A WUPSIL a kedvezményezett megbízásából eljáró pénzforgalmi szolgáltató útján nem 
nyújt szolgáltatást. Kifizetés kizárólag készpénzfelvétel útján történik. 

 

2./ A Western Union készpénz-átutalási szolgáltatáson keresztül az Ügyfél pénzt vehet fel és küldhet el a 
világ több mint 200 országának Western Union partnerénél. A Western Union partnerekkel rendelkező 

országok és helységek listáját az EXCLUSIVE CASH az Ügyfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja, 
illetve az EXCLUSIVE CASH ügyfélszolgálatán keresztül, vagy a www.westernunion.com címen elérhető. 

 
3./ Az EXCLUSIVE CASH közvetítői alvállalkozói a WUPSIL által nyújtott szolgáltatást az 

üzlethelyiségeikben az ott meghirdetett pénztári órák alatt biztosítják. Az EXCLUSIVE CASH az Ügyfél 

kérésére legjobb tudása szerint tájékoztatást ad az egyéb Western Union szolgáltatók (pl. külföld) 
nyitvatartási idejéről. Az egyes Western Union szolgáltatók (pl. külföld) nyitvatartási idejével kapcsolatban az 

esetleges időeltolódás figyelembe veendő! 
 

4./ A WUPSIL ”Western Union” készpénz-átutalási szolgáltatását mindenki kizárólag saját nevében, a 

tényleges tulajdonosként birtokolt pénzösszeg tekintetében veheti igénybe. Sem az összeg feladásakor, sem 
annak kifizetésekor nem járhat el meghatalmazott. 

 
5./ A szolgáltatást nagykorú, 18. életévet betöltött természetes személy Ügyfél veheti igénybe. 

 
6./ A WUPSIL-nak nem áll módjában saját névre szóló készpénz-átutalási megbízások teljesítése. A 

WUPSIL a Feladóval azonos névre szóló átutalási megbízásokat kizárólag abban az esetben teljesíti, 

amennyiben a Feladó és a Címzett – a névazonosság ellenére – hitelt érdemlő módon bizonyított, hogy 
egymástól különböző személy. 

 
7./ A WUPSIL-nak adott minden készpénz-átutalási ügyleti megbízás egyszeri, alkalmi megbízás. 

Tekintettel arra, hogy a megbízás teljesítésével a szerződés megszűnik, a WUPSIL Ügyfeleivel nem létesít 

tartós jogviszonyt. 
 

8./ Naponta, személyenként legfeljebb 7.000,- USD, vagy ennek megfelelő Forint összeg utalható át, 
vagy vehető fel. Egyes kirendeltségek az itt közölt összeget el nem érő átutalást teljesítenek, mely tényről az 

Ügyfelet kötelesek tájékoztatni. 

 
9./ A szolgáltatás teljesítésének ideje: a Feladó által feladott összeg a Címzett által a pénzátutalási 

ellenőrző szám Western Union rendszer általi kiadását követően haladéktalanul elérhető. A megbízás 
teljesítésének tényleges időpontja függ a felvevőhely nyitvatartási idejétől, valamint annak az időpontjától, 

hogy a Címzett készpénzfelvétel céljából mikor jelenik meg személyesen a kifizetőhelyen úgy, hogy a kifizetés 
feltételeit teljesíti. 

 

10./ A készpénzátutalás Címzettjének értesítése a Feladó feladata és felelőssége. A Feladó kérelmére a 
WUPSIL, az EXCLUSIVE CASH vagy a kifizető Western Union partner útján a Címzettet kiértesíti az alábbi 

feltételek szerint. Az értesítés költségeit a díjszabás tartalmazza. 
 
Értesítés: Amennyiben a Feladó az értesítési szolgáltatást igénybe veszi, úgy a Címzettet a Feladó által megadott elérhetőségén 
(telefonon vagy lakcím esetén táviratban) értesítik arról a körülményről, hogy részére Western Union készpénzátutalás érkezett. A 
Címzett értesítése kizárólag az átutalás tényéről és a kifizetéshez teljesítendő feltételekről történik, tekintettel arra, hogy az átutalás 
biztonsága érdekében a tranzakcióról további információ (Feladó személye, országa, átutalt összeg) semmilyen körülmények között nem 
adható. Amennyiben a Címzett értesítése a Feladó által megadott elérhetőségeken 3 napon belül nem lehetséges, úgy erről a Feladót az 
átutalási megbízáskor megadott elérhetőségén (telefonon vagy ajánlott postai levélben) értesítik. Az értesítési szolgáltatás díja az 
értesítés sikertelensége esetén is megfizetendő. Az értesítési szolgáltatás – különösen a Címzett távirati értesítése – csak bizonyos 
országokban érhető el. A rendeltetési ország megnevezésével a Feladó kérheti a pénztári szolgálatot teljesítő alkalmazott segítségét, 
hogy az adott országban milyen értesítési lehetőség elérhető. 

 

11./ Inaktív tranzakciók: Amennyiben az átutalt összeg a feladástól számított 45 napon belül nem kerül 
kifizetésre, úgy a tranzakció inaktív státusba kerül, melyről a Feladót az általa megadott elérhetőségen 

(telefonon vagy ajánlott postai levélben) az EXCLUSIVE CASH értesíti. Az inaktív tranzakciók kifizetésére 

kizárólag újbóli aktiválásuk után kerülhet sor. A WUPSIL, illetve szerződött partnerei fiókjaiból indított inaktív 

http://www.westernunion.com/
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tranzakciók a WUPSIL, illetve szerződött partnerei bármelyik Western Union kirendeltségében a Feladó által 
személyesen, az eredeti készpénzfeladási bizonylat bemutatásával, külön díj fizetése nélkül bármikor ismét 

aktivizálhatóak. A WUPSIL, vagy annak bármely szerződött partnere az inaktív tranzakciók után kamatot nem 

fizet. 
 

Az EXCLUSIVE CASH postai küldeményeit – választása szerint – táviratban vagy ajánlott postai 
küldeményként kézbesíti. Az elküldést az EXCLUSIVE CASH a postai távirati igazolással, vagy az ajánlott 

feladóvevény eredeti példányával igazolja. Ajánlott levél kézbesítése belföldi cím esetén a postára adást 

követő 3, európai cím esetén a postára adást követő 10, Európán kívüli cím esetén a postára adást követő 20 
postai munkanap elteltével megtörténtnek tekintendő. 

 
12./ A készpénz-átutalási megbízás teljesítéséről az EXCLUSIVE CASH ügyfélszolgálata, az azonosításhoz 

szükséges adatok megadását követően haladéktalanul felvilágosítással szolgál. A megbízás teljesítéséről a 
Feladó a pénzátutalási ellenőrző szám megadásával a www.westernunion.com weboldalon is haladéktalanul 

információt kaphat. 

 
 

2. Pénzküldés 
 

1./ Készpénz-átutalási megbízást a Feladó kizárólag a személyazonossága igazolását követően, az erre 

szolgáló formanyomtatvány kitöltésével és a küldeni kívánt pénzösszeg, továbbá a Feladási díj, illetőleg Egyéb 
szolgáltatások díja készpénzben történő befizetésével adhat. A személyazonosság igazolására a Western 

Union kirendeltségek kizárólag érvényes személyazonosító okmányt fogadnak el. A Feladó 
személyazonosítása keretében a nyomtatványon szereplő adatai rögzítésre kerülnek.  

 
A Feladó személyazonosságának igazolására a Western Union kirendeltsége kizárólag  

- magyar állampolgár esetében érvényes személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt együttesen, 
- külföldi állampolgár esetében pedig útlevelet, vagy személyi azonosító igazolványt, feltéve, hogy az 

magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy tartózkodásra 
jogosító okmányt 

fogad el. 

Az elfogadható okmányok listáját jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

Feladó helyett meghatalmazott nem járhat el. 
 

Egyes országokban a képviselet jogosultságára irányadó szabályok eltérőek lehetnek. A képviselet 

igazolásának feltételeiről, kérésre az ügyfélszolgálat ad bővebb felvilágosítást legjobb tudása szerint. 
 

2./ A készpénz-átutalási megbízással egyidejűleg a Feladó köteles az átutalt pénzösszeget, továbbá a 
Feladási díjat, illetőleg az Egyéb szolgáltatások díját az EXCLUSIVE CASH közvetítői alvállalkozói pénztárába 

befizetni. Magyarországon belüli és külföldre irányuló átutalásokat USD vagy Forint befizetésével lehet 
kezdeményezni Az átutalt összeg és a kapcsolódó szolgáltatások díja kizárólag ugyanazon pénznemben 

teljesíthető (ha Forintban kezdeményezték az átutalást, Forintban, ha USD-ben, akkor USD-ben). 

 
3./ A Feladó köteles megvárni a befizetett bankjegyek és érmék valódiságának vizsgálatát, valamint 

szám szerinti megszámolását. Amennyiben eltávozik, úgy elfogadja, hogy távozása ráutaló magatartással tett 
jognyilatkozat, amely által elismeri és vállalja, hogy a távollétében WUPSIL, illetőleg az EXCLUSIVE CASH, 

vagy az EXCLUSIVE CASH közvetítői alvállalkozói által megállapított esetleges hiányokat és hamisítványokat 

valósnak fogadja el, és ellenértéküket kiegyenlíti. Hiány esetén a Feladó a hiány összegére számított, a 
Magyar Nemzeti Bank által jegyzett jegybanki alapkamat + 5% késedelmi kamat megfizetésére is köteles. Az 

eljáró Western Union kirendeltség visszautasíthatja a hiányos vagy más okból sérült fizetőeszközök 
elfogadását. Az eljáró Western Union kirendeltség jegyzőkönyv felvétele mellett bevonja mindazokat a 

bankjegyeket, érméket, melyek valódisága kérdéses. Az így bevont bankjegyeket, illetve érméket a Magyar 
Nemzeti Bankhoz vizsgálat céljából beküldi, mely időre az Ügyfelet térítés nem illeti, illetve bevonása az 

Ügyfél terhére történik. 

 
4./ Az átutalás, továbbá a Feladó által esetlegesen igénybe vett szolgáltatásokért a Feladó a mindenkori 

díjszabás szerinti díjat fizet. A díjszabás az EXCLUSIVE CASH közvetítői által üzemeltetett minden 
üzlethelyiségben jól látható helyen elhelyezésre került és az a megbízás előtt megismerhető. A WUPSIL, 

illetőleg az EXCLUSIVE CASH a díjszabást a pénzpiaci feltételeknek megfelelően időszakonként módosíthatja.  

http://www.westernunion.com/
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5./ A Feladó az általa az EXCLUSIVE CASH közvetítői alvállalkozói fiókjaiban indított készpénz-átutalási 

megbízást, a feladást követően a kifizetésig, bármely az EXCLUSIVE CASH közvetítői alvállalkozójának 

Western Union-szolgáltató kirendeltségben, írásban módosíthatja, illetve visszavonhatja. A módosítás és a 
visszavonás kizárólag az eredeti készpénz-átutalási megbízás bemutatásával és a pénzküldésre vonatkozó 

szabályok szerint történhet. A megbízás módosítása vagy visszavonása esetén a Címzett bármilyen jogcímen 
támasztott követeléséért a WUPSIL, illetőleg az EXCLUSIVE CASH nem vállal felelősséget, azokért a Feladó 

felel. 

 
6./ A megbízás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások feladáskor befizetett díja a WUPSIL, illetőleg a 

nevében eljáró EXCLUSIVE CASH pénzforgalmi közvetítő részére akkor is jár, amennyiben az átutalás 
címzettje az átutalt összeget nem veszi fel, vagy a Feladó megbízását később, az összeg felvételét 

megelőzően visszavonja. A megbízás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások díja a Feladó részére akkor kerül 
visszafizetésre, amennyiben a megbízás a WUPSIL vagy felelősségi körébe tartozó személy érdekkörében 

felmerült okból nem került teljesítésre, vagy hibásan került teljesítésre. 

 
7./ Az EXCLUSIVE CASH, illetve közvetítői alvállalkozóinak fiókjaiban indított készpénz-átutalások 

esetében, a Címzett által át nem vett összeg a Feladó részére az EXCLUSIVE CASH, illetve szerződött 
partnerei bármely Western Union kirendeltségében az eredeti készpénz-átutalási megbízás bemutatása és 

személyazonosságának igazolása után, kérésére visszafizetésre kerül, amennyiben 

a) a Címzett az átutalt összeget 45 napon belül nem vette fel, 
b) a Feladó a megbízás teljesítése előtt a készpénz-átutalási megbízást visszavonja. 

 
A feladott összeg előbbi esetekben kamat felszámítása nélkül, de levonásmentesen kerül visszafizetésre. 

 
8./ A készpénzátutalással együtt a Feladó kérésére további jutalékért néhány szavas, latin betűs üzenetet 

továbbítására is lehetőség van. A szolgáltatás jutalékát a díjszabás tartalmazza. 

 
9./ A készpénzutalási formanyomtatványon feltüntetett minden adat valóságtartalmáért a Feladó felel. 

Amennyiben kitalált személyt vagy saját magát jelöli meg címzettként, úgy a WUPSIL (szerződött partnerei, 
illetőleg alvállalkozói útján is) a megbízás teljesítését megtagadja. Amennyiben a feladást követően derül ki 

azon körülmény, hogy a Címzett a Feladóval azonos vagy kitalált személy, úgy a WUPSIL, az EXCLUSIVE 

CASH vagy a közvetítői alvállalkozó az ilyen megbízásokból eredő kárért nem felel. 
 

10./ Tesztkérdés: Abban az esetben, amennyiben a Címzett személyazonosság igazolására alkalmas, jelen 
hirdetmény szerinti okmánnyal nem rendelkezik, mivel az megsemmisült, vagy ellopták, készpénzátutalás 

tesztkérdéssel történő feladására van lehetőség. Előbbi szolgáltatás – egyes országok kivételével – kizárólag 

abból a célból vehető igénybe, hogy a személyazonosító okmányát elvesztett Címzettet a Feladó készpénzhez 
juttassa. A Címzett köteles személyazonosság igazolására alkalmas okmányának elvesztéséről, 

megsemmisüléséről vagy egyéb hiányáról 30 napnál nem régebbi rendőrségi / hatósági igazolást vagy 
jegyzőkönyvet bemutatni. Egyes országokba indított készpénz-átutalási megbízások kizárólag a 

személyazonosság igazolásával és a tesztkérdés használatával együttesen teljesíthetőek. Utóbbi országok 
listáját jelen szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. A tesztkérdéses készpénz-átutalási megbízások 

lehetősége nem minden országban biztosított. Az Ügyfél a tesztkérdéses átutalások részletes szabályairól a 

pénzfeladáskor, az EXCLUSIVE CASH ügyfélszolgálatán vagy a www.westernunion.com weboldalon szerezhet 
tájékoztatást. Tesztkérdéses tranzakció keretében – kivéve a kizárólag tesztkérdéses tranzakciókat bonyolító 

országok esetét – naponta, személyenként legfeljebb 999,- USD-nek megfelelő összeg utalható át. 
 

11./ Árfolyam-rögzítés (Fixálás): Azon országokban, ahol a kifizetés több pénznemben is lebonyolítható, a 

Feladó az összeg feladásakor rögzítheti, hogy a küldött összeg a Feladó által meghatározott pénznemben, a 
feladáskori árfolyamon számolva kerüljön a Címzett részére kifizetésre (fixálás). Amennyiben a Feladó ezen 

lehetőséggel nem él, és a kifizetés helyén a Western Union szolgáltatásra irányadó szabályok több valutanem 
használatát teszik lehetővé, úgy a kifizetés pénzneméről a Címzett dönt. 

 
Abban az esetben, ha a kifizetés valutaneme más, mint a feladásé, úgy az átváltás a Western Union által 

központilag alkalmazott, feladáskori árfolyamon történik, mely mind az összeg feladásakor, mind annak 

kifizetésekor megtekinthető. 
 

Az egyes tranzakciókért fizetendő átutalási díj mellett a Western Union Szolgáltató a Western Union által 
meghatározott, az átutalt összeg feladásakor érvényes valutaátváltási árfolyamot alkalmazza. 

 

http://www.westernunion.com/
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A Western Union központi árfolyama időről időre változik. Az aktuális árfolyamokról az ügyintézőktől, illetőleg 
a 06 1 267 43 69 vagy a  06 80 205 006 telefonszámokon kaphat felvilágosítást. 

 

A készpénz befizetése és a Western Union kifizetése között kialakult árfolyam különbözetre az átutalási díjjal 
együtt a Western Union (illetve egyes esetekben a Western Union Szolgáltató) jogosult. 

 
 

3. Pénzfelvétel 

 
1./ A Western Union készpénz-átutalási rendszerben feladott összeg a pénzátutalási ellenőrző szám 

kiadását követően azonnal elérhető és a rendeltetési ország Western Union partnereinek nyitvatartási idejétől 
függően a címzett részéről átvehető. Az inaktív (45 napnál régebben feladott és fel nem vett) tranzakciók 

nem kifizethetőek, azok kifizetéséhez a küldeménynek a Feladó általi újbóli aktiválása szükséges. 
 

2./ Az átutalt összeg felvételéhez kizárólag az alábbiak szükségesek (kivéve tesztkérdéses tranzakciók): 

a) Címzett neve, 
b) a Címzett személyazonosságának igazolása,  

c) a Feladó fél pontos nevének megadása Címzett által, 
d) a feladási ország megnevezése a Címzett által, 

e) a tranzakció átutalási ellenőrző számának (MTCN: Money Transfer Control Number) megadása a 

Címzett által,1 
f) az átutalt összeg megadása a Címzett által (legfeljebb 10% eltéréssel), 

g) azon országokban, amelyekben kizárólag tesztkérdéssel teljesíthető kifizetés, a fentiek mellett a 
tesztkérdésre adott helyes válasz. 

 
Amennyiben a Címzett saját nevét a személyazonosságának igazolásával egyidejűleg megadja, a Feladó 

személyt és a feladási országot, az átutalási ellenőrző számot, továbbá a várt összeget legfeljebb 10% 

eltéréssel megnevezi, úgy az átutalt összeg részére a rendeltetési ország bármely Western Union partnerénél 
kifizetésre kerül. Előbbi körülmények megvalósulása a kifizetéskor minden alkalommal szigorúan ellenőrzésre 

és a kifizetési formanyomtatványon rögzítésre kerül. 
 

A Címzett személyazonosságát érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal és/vagy a kifizető ország által a 

személyazonosság igazolására elismert egyéb okmánnyal igazolja. Az elfogadható okmányok listáját jelen 
szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 
Címzett helyett meghatalmazott nem járhat el. 

 

3./ Amennyiben az összeget tesztkérdéses tranzakcióként adták fel, úgy – kivéve a kizárólag 
tesztkérdéses tranzakciókat bonyolító országok esetét – a kifizetés feltétele a tesztkérdéses tranzakciók 

használatának körülményeit igazoló dokumentum (rendőrségi vagy egyéb hatóság által felvett jegyzőkönyv a 
személyazonosító okmány hiányáról) eredeti példányának Címzett általi bemutatása és a tesztkérdésre adott 

helyes válasz. Azon országokban, amelyekben kizárólag tesztkérdéssel teljesíthető kifizetés, a kifizetés 
feltételei a 2./ pont szerint alakulnak. A kifizetés körülményei a kifizetési nyomtatványokon minden 

alkalommal rögzítésre kerülnek.  

 
4./ Amennyiben a Feladó a megbízáskor üzenet-továbbítási szolgáltatást is megrendelt, úgy az üzenet a 

kifizetéskor kézbesítésre kerül. 
 

5./ Az átutalt összeg kifizetése készpénzben történik, de egyes rendeltetési országokban hatályos 

szabályok szerint a Western Union partnerek részben vagy egészben csekkel is teljesíthetik a kifizetést. 
 

6./ Az átutalt összeg kifizetése rendszerint a rendeltetési ország valutájában történik, egyes országokban 
azonban a kifizetés az adott célország hivatalos pénznemében és/vagy USD-ben történik, illetve mód van az 

átutalt összeg – hivatalos pénznemen túli – egyéb valutában történő kifizetésére is. Magyarországon az 
EXCLUSIVE CASH közvetítői alvállalkozóinak kirendeltségein Forint mellett lehetőség van az USD-ben való 

teljesítésre is. 

 

                                                           
1
  Az átutalási ellenőrző szám (MTCN) ismeretére vonatkozó szabályozás országonként eltérő. Magyarországon 

a Címzettnek kötelező megadnia az MTCN-t a pénz felvételéhez, ám egyes országokban ez nem szükséges. Ezen 

országokról az Ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. 
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Amennyiben a feladott összeg nem a feladási pénznemben kerül kifizetésre, úgy annak átváltása a Western 
Union által jegyzett és az Ügyfelek által megismerhető árfolyamon történik, mely alatt mindenkor a 

feladáskori átváltási árfolyamot kell érteni. Amennyiben a Feladó a feladáskor a kifizetés pénznemét és ezzel 

az átváltás árfolyamát rögzítette, úgy a kifizetés csak a Feladó által rögzített pénznemben és átváltási 
árfolyamon történhet. Amennyiben a kifizetés pénzneme sem és ezzel az átváltási árfolyam sem került 

rögzítésre, úgy az átutalás kifizetése a célországban rendelkezésre álló pénznemek közül a Címzett által 
választott pénznemben, a feladás napján érvényes Western Union árfolyamon átváltva kerül kifizetésre. 

Az EXCLUSIVE CASH közvetítői alvállalkozói kirendeltségeiben – a fentiek figyelembevételével – USD és Forint 

pénznemekben kerülhet sor az átutalt összeg kifizetésére, azzal, hogy egyes fiókokban az összegek csak 
Forint pénznemben fizethetőek ki. 

Az összeg kifizetésekor a kifizetőhely kerekítést alkalmazhat: pl. USD-ben történő kifizetések esetén Cent, 
Forintban történő kifizetések esetén Fillér nem kerül kifizetésre. A váltópénz-összegek 50-es értékig lefelé, 

51-től fölfelé kerülnek kerekítésre. 
Forint pénznemben történő kifizetés esetén a kerekítésre az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása 

következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. rendelkezései szerint kerül sor. 

 
7./ A feladási formanyomtatványon a Címzett lakcímeként megadott cím 

a) nem minősül a megbízás teljesítési helyének, mivel az átutalás a rendeltetési országon belül 
bármelyik Western Union partnernél, a személyazonosság igazolása után vehető föl, 

b) azonossága a kifizetéskor felmutatott okmányban szereplő címmel nem feltétele a kifizetésnek, 

tekintettel arra, hogy egy személy egyszerre többféle személyazonosításra alkalmas okmánnyal 
(útlevél, igazolvány), valamint több lakcímmel is rendelkezhet, továbbá a személyazonosító 

okmányok nem mindig tartalmazzák a használatukra jogosult személy lakcímét. 
 

 
4. Jogi megítélés 
 

1./ A WUPSIL részére adott készpénz-átutalási megbízás a Ptk. szerinti, harmadik személy érdekében 
kötött megbízási szerződés, amellyel a Feladó megbízást ad a WUPSIL-nak arra, hogy a Feladó által befizetett 

összeget a rendszer útján és szabályai szerint a megjelölt országban a Címzett számára felvehetővé tegye. A 

WUPSIL és a Feladó között létrejövő szerződés nem minősül a Ptk. szerinti harmadik személy javára szóló 
szerződésnek, mivel a Címzett az átutalásról való értesítéssel nem válik közvetlenül jogosulttá, az átutalt 

összeggel annak Címzett részére történő kifizetéséig kizárólagosan a Feladó rendelkezik. A Feladó az átutalási 
megbízást a Címzettnek történő kifizetést megelőzően visszavonhatja, vagy módosíthatja. A WUPSIL az 

átutalási megbízás visszavonásából vagy módosításából eredő Címzetti követelésekért, valamint a Feladó és a 

Címzett egymással szembeni esetleges követeléseiért semmilyen tekintetben nem felel. 
 

2./ A készpénz-átutalás fizetési számla megnyitása nélkül a fizető fél által befizetett pénz utalása a 
kedvezményezett vagy a kedvezményezett megbízásából eljáró pénzforgalmi szolgáltató részére abból a 

célból, hogy a pénz a kedvezményezett részére kif izetésre kerüljön. A WUPSIL a kedvezményezett 

megbízásából eljáró pénzforgalmi szolgáltató útján nem nyújt szolgáltatást. Kifizetés kizárólag 
készpénzfelvétel útján történik. 

 
3./ A Western Union készpénz-átutalási szolgáltatás igénybevételekor kiemelt fontosságú a szolgáltatás 

rendeltetésszerű használata. A WUPSIL a készpénz-átutalási szolgáltatások nem rendeltetésszerű 
igénybevételét jelentő megbízások (különösen, de nem kizárólagosan: a feladóval megegyező személyű 

címzett, a tesztkérdés rendeltetésellenes használata, az átutalási szolgáltatás letétként történő felhasználása, 

nem a célországban tartózkodó címzett) teljesítését – amennyiben az felismerhető – megtagadhatja, továbbá 
az ilyen megbízásokból eredő károkért egyébként is semmilyen körülmények között nem felel. 

 
 

5. Felelősség 

 
Az EXCLUSIVE CASH az üzleti tevékenysége során a WUPSIL magyarországi pénzforgalmi közvetítőjeként, a 

WUPSIL megbízásából, nevében és felelősségére jár el. 
 

 

6. Téves kifizetések 
 

1./ Az EXCLUSIVE CASH tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az átutalások teljesítése során bizonyos körülmények 
között sor kerülhet az átutalt összegnél alacsonyabb, illetve magasabb összegű kifizetésekre. Előbbiek esetén 
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az EXCLUSIVE CASH minden esetben utólagosan írásban tájékoztatja az Ügyfelet az átutalt és az átvett 
összeg közötti különbözet nagyságáról. 

 

2./ A WUPSIL fenntartja magának a jogot, hogy a korábbi átutalások különbözetét ugyanazon személy által 
indított vagy fogadott későbbi tranzakciók során levonja vagy jóváírja előzetes írásbeli tájékoztatást 

követően. 
 

 

7. Banktitok 
 

1./ Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult - 

ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy 
veszélyeztetné, és amelyek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.  

 

2./ Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről az EXCLUSIVE CASH rendelkezésére álló tény, információ, 
megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, 

gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az EXCLUSIVE CASH által vezetett számlájának 
egyenlegére, forgalmára, továbbá az EXCLUSIVE CASH társasággal kötött szerződéseire vonatkozik.  

 

3./ Fizetési titok minden olyan, hitelintézetnek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatónak az egyes 
ügyfelekről rendelkezésére álló, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tény, információ, 

megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, 
gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési 

számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzforgalmi szolgáltatóval a pénzforgalmi szolgáltatási 
szerződéseire vonatkozik.  

 

A fizetési titokra a Hpt. banktitokra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, 
hogy ahol a Hpt. banktitkot említ, azon a fizetési titkot kell érteni.  

 
A pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés szerint a rendelkezésére álló, 

személyes adatnak minősülő fizetési titkot legfeljebb a fizetési műveletből eredő követelés elévüléséig 

jogosult kezelni és továbbítani a pénzforgalmi elszámoló háznak a fizetéssel kapcsolatos csalások valamint a 
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélések megelőzése, vizsgálata és felderítés céljából.  

 
3./ Mind az Ügyfél, mind az EXCLUSIVE CASH köteles a banktitkot, fizetési titkot és az üzleti titkot időbeli 

korlátozás nélkül megtartani. 

 
8. Adatkezelés 

 
1./ Az EXCLUSIVE CASH a készpénz-átutalási megbízások teljesítése során birtokába került személyes 

adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Iötv.) irányadó előírásoknak megfelelően, kizárólag a készpénz-átutalási megbízások teljesítése céljából 

kezeli. 

 
2./ Az Iötv. 3. § szerint személyes adat  az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 

személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható. 
 

Az Iötv. 5. §-a alapján Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat 
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 

 

3./ Az Ügyfél a hozzájárulását az EXCLUSIVE CASH társasággal írásban kötött szerződés keretében adja meg, 
a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Az Ügyfél a készpénz-átutalási megbízás aláírásával hozzájárul 

adatainak a jelen üzletszabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Az Ügyfél a készpénz-átutalási 
megbízás aláírásakor a Címzett személyes adatait saját maga felelősségére adja meg, mely célja az átutalási 

megbízás teljesítése. 
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4./ Az EXCLUSIVE CASH által a kezelendő adatok a készpénz-átutalási és felvételi-formanyomtatványon 

megadott személyes adatok. Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó számviteli, a pénzmosás megelőzésére 

és elkerülésére, továbbá a pénzügyi tevékenységre irányadó jogszabályok által meghatározott időtartam. A 
felhasználás célja a készpénz-átutalási megbízás, továbbá az EXCLUSIVE CASH társaságra vonatkozó 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése. A személyes adatok egyéb kereskedelmi vagy marketing célú 
felhasználása kizárt. 

 

5./ A készpénz-átutalási megbízás során az EXCLUSIVE CASH birtokába került személyes adatok az átutalás 
teljesítése céljából továbbításra kerülnek, mely - külföldi átutalások esetén - külföldre való továbbítást is 

jelenthet. A Western Union szolgáltatás igénybe vétele a szolgáltatás jellegéből adódóan együtt jár 
adatfeldolgozó igénybevételével, aki a Western Union rendszert üzemeltető Western Union Network (Ireland) 

Limited. A megbízás teljesítése céljából a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok összekapcsolhatóak. 
 

6./ Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az Ügyfél kérelmére az 
adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

az adatokat. 

 
7./Az EXCLUSIVE CASH közvetítői üzlethelyiségeiben biztonsági okokból kamera került elhelyezésre, mely az 

üzlethelyiségben történtekről felvételt készít. A kamera elhelyezéséről, működéséről és használatáról 
használatának helyén az érintett személyeket figyelemfelhívásra alkalmas módon, előzetesen tájékoztatják. A 

biztonsági kamera által készített felvételeket az EXCLUSIVE CASH közvetítői a vonatkozó jogi előírásoknak 
megfelelő ideig kezeli, majd azt követően megsemmisíti. 

 

8./ Az EXCLUSIVE CASH olyan tevékenységek végzésére, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy 
adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezés keretében más szervezetet 

bízhat meg. Hpt. Vonatkozó rendelkezései alapján nem jelenti a banktitok megsértését a banktitoknak 
minősülő adatok átadása e szervezetek számára 

 

III. A tranzakciók biztonsága érdekében kérjük, tartsa szem előtt az   
 alábbiakat: 
 
1./ Felhívjuk figyelmét, hogy a Western Union készpénz-átutalás gyorsasága és biztonsága kizárólag annak 

rendeltetésszerű használata esetén garantált. 

 
2./ Az Ügyfél biztonsága érdekében felkérjük az Ügyfelet, hogy 

 a) ismeretlen személy részére, 
 b) internetes vásárlás ellenértékeként, 

 c) bármilyen kereskedelmi tranzakció biztosítékaként, 

 d) kitalált személy részére 
ne küldjön pénzösszeget. 

 
3./ A tesztkérdéses készpénz-átutalás célja, hogy olyan személyek részére küldhessen pénzt, akik 

személyazonosító okmányukat elvesztették. A tesztkérdés rendeltetésellenes használatának minősül, ha azt 
az Ügyfél bármilyen ügylet teljesítésének biztosítására használja fel. 

 

IV. Intézkedések a pénzmosás megelőzése és megakadályozása érdekében 
 

1./ Az EXCLUSIVE CASH minden tőle elvárható intézkedést megtesz a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzése és elkerülése érdekében. 

 

2./ Az EXCLUSIVE CASH minden tekintetben elfogadta és alkalmazza a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete által rendelkezésre bocsátott mintaszabályzatot, amely az Országos Rendőr-főkapitányság 

javaslatait is tartalmazza. 
 

3./ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (Pmt.) 6-7. § szerint a szolgáltató az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor köteles 
az Ügyfelet azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni (ügyfél-átvilágítás).  
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4./ Az EXCLUSIVE CASH átvilágítja az Ügyfelét pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, 

tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha átvilágításra még nem került sor. Az EXCLUSIVE CASH abban az 

esetben is köteles elvégezni az ügyfél-átvilágítást, ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok 
valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. 

 
5./ Hárommillió-hatszázezer forintértéket meghaladó ügyleti megbízás kizárólag olyan Ügyféltől fogadható el, 

akinek átvilágítását végrehajtotta az EXCLUSIVE CASH. 

 
6./ Azonosítás során az EXCLUSIVE CASH köteles megkövetelni az alábbi azonosságot igazoló okiratok 

(okmányok) bemutatását: 
 1. magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímét igazoló 

hatósági igazolványa, 
 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy magyarországi 

tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya. 

A szolgáltató köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét is.  
 

7./ Az EXCLUSIVE CASH az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: 
a természetes személy 

 1. családi és utónevét (születési név), 

 2. lakcímét, 
 3. születési helyét, idejét, 

 4. állampolgárságát, 
 5. anyja születési nevét, 

 6. az azonosító okmányának típusát és számát, 
 7. külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító 

okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; 

 8. a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor a megbízás 
tárgyát és összegét. 

   
 

8./ Amennyiben a szolgáltató nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett Ügyfélre 

vonatkozóan a szolgáltató köteles megtagadni az üzleti kapcsolatot. 
 

 
9./ A szolgáltató felfüggeszti az ügyleti megbízás teljesítését, ha az ügyleti megbízással kapcsolatban 

pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel, és a 

pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ellenőrzéséhez a pénzügyi 
információs egységként működő hatóság azonnali intézkedését látja szükségesnek. A szolgáltató ebben az 

esetben haladéktalanul köteles bejelentést tenni a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak 
annak érdekében, hogy az a bejelentés megalapozottságát ellenőrizhesse. A bejelentési kötelezettség 

teljesítése során birtokába jutott adatokat, okiratokat, illetve azok másolatait, valamint a bejelentési 
kötelezettség teljesítését igazoló iratokat, illetve azok másolatait az adatrögzítéstől, illetve a bejelentéstől 

számított 8 évig köteles megőrizni. 

 
 

V.  Az EXCLUSIVE CASH tevékenységének felügyelete 
 

1./ Az EXCLUSIVE CASH a Western Union Payment Services Ireland Limited (Unit 9, Richview Office Park, 

Clonskeagh, Dublin 14, Írország) (WUPSIL) magyarországi Pénzforgalmi Közvetítője. A Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete (most: Magyar Nemzeti Bank) (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., központ levélcím: 1535 

Budapest, 114. Pf. 777.) nyilvántartásba vette az EXCLUSIVE CASH-t mint Pénzforgalmi Közvetítőt.  
További információ: felugyelet.mnb.hu Piaci szereplők 

  

 
2./ A Western Union Payment Services Ireland Limited (Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, 

Írország) (WUPSIL) felügyeletét az Ír Financial Services Regulatory Authority („Pénzügyi Felügyelő 
Szervezet”) látja el. A Pénzügyi Felügyelő Szervezet levélben a PO Box No 9138. College Green, Dublin 2. 

Írország címen, telefonon a +3531 224 4000 telefonszámon, illetve a www.finacialregulator.ie címen érhető 
el.  
 

http://www.oszaf.hu/
http://www.finacialregulator.ie/
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További kérdések tekintetében forduljon az EXCLUSIVE CASH ügyfélszolgálatához, melynek elérhetősége: 

 

Exclusive Cash Kft. 
1056 Budapest, Váci utca 84. 

Tel: 36-1-267-4369 
E-mail: info@exclusivecash.hu 

 

 
Budapest 2013. december 02. 

 
 

Jelen üzletszabályzat hatályba lép  
 

2014 január 01-től 

 
 

_____________________ 
 

 
Udvari Márta  

Ügyvezető 

Exclusive Cash Kft képviseletében 

 


