TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,
Pethényi köz 10., Cg. 01-10-041206) Befektetési szolgáltatási tevékenységekre is kiegészítő
szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatának 2016. február 1. napjával módosuló
rendelkezéseiről
Tisztelt Ügyfelünk!
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre is kiegészítő
szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatát 2016. február 1-jei hatállyal módosítja, amelyről az
alábbiakban tájékoztatjuk Ügyfeleinket. A törölt rendelkezéseket áthúzással, a helyükbe lépő új
rendelkezéseket vastag, dőlt betűvel jelöljük.

I.

Az Általános rész módosuló rendelkezései

1. A Befektetési Üzletszabályzat I. „Általános rész” 2. „A befektetési szolgáltatási tevékenység
általános szabályai” fejezetének 2.9. „Ügyfél átvilágítási szabályok” pontja kiegészül az
alábbiakkal:
(…)
„A Bank a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes
hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény (a
továbbiakban CRS Megállapodás) alapján új értékpapír- és ügyfélszámla nyitásakor elvégzi a
Számlatulajdonos Ügyfél adóilletőségének megállapítására irányuló, a CRS Megállapodás IV. és
V. Részében foglaltak szerinti vizsgálatot. Az Ügyfél az adóilletőségének megállapításához
szükséges nyilatkozatot (továbbiakban: CRS nyilatkozat) köteles a Banknak átadni.
A Bank a 2016. január 1. napját megelőzően nyitott számlák tekintetében, a CRS Megállapodás
V. Rész E.1. pontjában megjelölt „Magas értékű számlák” legkésőbb 2016. december 31-ig,
egyéb számlák esetén 2017. december 31. napjáig elvégzi a Számlatulajdonos Ügyfél
adóilletőségének megállapítására irányuló, a CRS Megállapodás III. és V. Részében foglaltak
szerinti vizsgálatot.
A Bank a Számlatulajdonos Ügyfelet az illetőségvizsgálat elvégzésével egyidejűleg az
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett hirdetmény útján - vagy ha ez lehetséges
- elektronikus úton tájékoztatja
a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről,
b) az Aktv.43/H-43/I. §-a alapján az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási
kötelezettségéről.
A fenti b) pont szerinti adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás tényéről a Bank a
számlatulajdonost az adatszolgáltatás teljesítésétől számított 30 napon belül írásban
tájékoztatja.
2. A Befektetési Üzletszabályzat I. „Általános rész” 2. „A befektetési szolgáltatási tevékenység
általános szabályai” fejezetének 2.11. „Együttműködési kötelezettség” pontja az alábbiak szerint
módosul
(…)
„Az Ügyfél a FATCA és CRS nyilatkozatban közölt adatok változása esetén a tudomásszerzést
követő 30 munkanapon belül köteles a Bankot tájékoztatni az esetleges változásárokról.
Amennyiben a Banknak nem áll módjában az Ügyféltől érvényes FATCA CRS nyilatkozatot
beszereznie, mert az Ügyfél a nyilatkozat aláírását megtagadja, a Bank a szerződés megkötését,
illetve a tranzakció elvégzését megtagadja. Amennyiben a Banknak nem áll módjában az Ügyféltől
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érvényes FATCA nyilatkozatot beszereznie, mert az Ügyfél a nyilatkozat
aláírását megtagadja, vagy annak kitöltése helytelen és Banknak oka van
feltételezni, hogy a nyilatkozat hibás vagy megbízhatatlan, azonban a
CRS nyilatkozatot az Ügyfél a Bank rendelkezésére bocsátja, úgy a Bank szerződés megkötését nem
tagadja meg, azonban a Bank a pénzügyi számlát Egyesült Államoknak jelentendő számlának tekinti
és az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget közvetetten teljesíti az amerikai adóhatóság (IRS) felé.”
(…)
3. A Befektetési I. „Általános rész” 3. „A Megbízásokra vonatkozó szabályok” fejezet 3.2. „Az Ügyfél
azonosítása a megbízás felvétele során” fejezet d) pontja kiegészül az alábbival:
(…)
„d) Ha elfogadható partner Ügyfél adja a megbízást, akkor a meghatalmazott vagy képviselő nevének
és az Ügyfél nevének, vagy valamelyik a Bank számára bejelentett, vagy egyéb azonosító adatának
elhangzása szükséges.
Nem természetes személy Ügyfél Bank számára bejelentett, vagy egyéb azonosító adata lehet:
(…)
 Ügyfél székhelye
4. A Befektetési II. Általános rész 5. A szerződések teljesítésére, a megbízások végrehajtására
vonatkozó előírások fejezet 5.3. A szerződéskötés valamint a megbízás végrehajtásának megtagadása
c. fejezete e) pontja az alábbiakkal egészül ki:
„A Bank a szerződés megkötését valamint a hatályban lévő számlaszerződés/keretszerződés alapján
kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha
(…)
e) „az Ügyfél vagy a leendő szerződő fél a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi
szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 648/2012/EU
rendeletének (továbbiakban: EMIR) 2. cikk 8. pontja szerinti pénzügyi szerződő félnek vagy 9. pontja
szerinti nem pénzügyi szerződő félnek minősül, a megbízást tárgya az EMIR hatálya alá tartozó
termék, és az Ügyfél vagy a leendő szerződő fél nem bocsátotta a Bank rendelkezésére az egyedi
referencia azonosító kódját (LEI kód – Legal Entity Identifier), vagy a kód lejárt, illetve egyéb okból
nem alkalmazható.”
5. A Befektetési I. Általános rész 7. Az Ügyfelek tájékoztatása c. fejezet 7.1.4. ” A megbízás
végrehajtását követő tájékoztatás” 7.1.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
7.1.4.1.
A Bank - a portfóliókezelés kivételével az Ügyfél számára rendszeresen, eltérő megállapodás
hiányában negyedévente jelentést készít az Ügyfélnek a tárgyidőszak végén tulajdonában lévő vagy
őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök állományáról - - befektetési szolgáltatási
tevékenysége keretében kezelt, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és
pénzeszközről havonta, a hónap utolsó napjára vonatkozóan az alábbi tartalommal jelentést készít
és azt írásban vagy más tartós adathordozón az ügyfél rendelkezésére bocsátja:
a) az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök állománya és
részletezése a jelentésben foglalt hónap utolsó napjára vonatkozóan,
b) az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök azon
állománya, amely értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képezte a jelentésben foglalt hónap
utolsó napjára vonatkozóan,
c) az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető
pénzügyi eszközön és pénzeszközön realizált eredmény, és az eredmény számításának alapja,
d) az ügyfél számára az MNB honlapján elérhetővé tett adatok lekérdezéséhez szükséges, egyedileg
- külön jogszabályban meghatározott módszertan szerint - képzett jelszó.
feltüntetve ezen belül azon állományt, amely értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képezte a
tárgyidőszakban -, valamint az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező, az Ügyfél
tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközön vagy pénzeszközön realizált eredményről és
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az eredmény számításának alapjáról. A jelentést a Bank írásban vagy más
tartós adathordozón bocsátja az Ügyfél rendelkezésére.”
6. A Befektetési I. Általános rész 7. Az Ügyfelek tájékoztatása c. fejezet
7.1.4. ” A megbízás végrehajtását követő tájékoztatás” 7.1.4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.1.4.2.
A Bank jogosult a számlaszerződések alapján vezetett számlákon végrehajtott műveletekről
készített számlakivonatot a jelentéssel egységesített nyomtatványon az Ügyfél rendelkezésre
bocsátani (továbbiakban együtt: egyenlegközlő). Az egyenlegközlőt a Bank az Ügyfél
rendelkezésének megfelelően vagy az Ügyfél által megadott levelezési címre postázza, vagy azt
az Ügyfél személyesen veheti át. Az Ügyfél általi személyes átvételre kizárólag a Bank
székhelyén, illetve a közvetítő kijelölt fiókjában, az üzleti órák alatt van lehetőség.
7. A Befektetési I. Általános rész 7. Az Ügyfelek tájékoztatása c. fejezet 7.1.4. ” A megbízás
végrehajtását követő tájékoztatás” 7.1.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7.1.4.3.
A Bank – amennyiben az Ügyféllel kötött szerződés másként nem rendelkezik - minden naptári
negyedévet követően havonta, a tárgyhónapot követő 5. (ötödik) munkanapig elkészíti az Ügyfél
egyenlegközlőjét, melyet ellentétes írásos rendelkezés (az Ügyfél nem kér postázást) hiányában a
Bank a negyedévet követő 15. napig a tárgyhót követő 10. munkanapig az Ügyfél levelezési címére
kipostázza.”
8. A Befektetési I. Általános rész 7. Az Ügyfelek tájékoztatása c. fejezet 7.1.4. ” A megbízás
végrehajtását követő tájékoztatás” az alábbi 7.1.4.4. ponttal egészül ki:
„7.1.4.4.
A Bank portfóliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél számára havonta portfóliókezelési
jelentést készít a tárgyhónap utolsó napjára vonatkozóan, és azt írásban vagy más tartós
adathordozón az ügyfél rendelkezésére bocsátja. A portfóliókezelési jelentést a Bank a lakossági
ügyfél számára az alábbi tartalommal adja meg:
a) a Bank neve,
b) az ügyfél neve vagy más azonosítója,
c) a jelentésben foglalt időszakra érvényes portfólió összetétele és értékelése, ideértve minden, a
Bank kezelésében lévő pénzügyi eszköz piaci értékét és a pénzeszközök kezdő és záró egyenlegét, és
a portfóliónak a jelentésben foglalt időszakra érvényes hozamát,
d) a Bank által a jelentésben foglalt időszakban az ügyfél felé felszámított jutalékok, díjak és egyéb
költségek teljes összege,
e) a jelentésben foglalt időszakra vonatkozó hozam összehasonlítása a portfóliókezelési
szerződésben foglalt referenciaértékkel,
f) a jelentésben foglalt időszakban az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszközön realizált
osztalék, kamat, kamatnak minősülő vagy egyéb hozamjellegű kifizetés összege jogcímenként,
g) a jelentésben foglalt időszakban történt olyan társasági események, amelyek az ügyfél
portfóliójában lévő pénzügyi eszköz kapcsán valamilyen jog vagy jogosultság keletkezésével jártak,
és
h) minden egyes, a jelentésben foglalt időszakban végrehajtott ügylet kapcsán a jelen
Üzletszabályzat I. fejezet 7.1.4.6. c)-l) pontjában meghatározott információ, kivéve, ha az ügyfél az
ügyletenkénti tájékoztatást választotta,
i) az ügyfél számára az MNB honlapján elérhetővé tett adatok lekérdezéséhez szükséges, egyedileg külön jogszabályban meghatározott módszertan szerint - képzett jelszó.”
9. A Befektetési I. Általános rész 7. Az Ügyfelek tájékoztatása c. fejezet 7.1.4. ” A megbízás
végrehajtását követő tájékoztatás” 7.1.4.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Ügyfél az egyenlegközlő tartalmával kapcsolatosan a negyedévet tárgyhónapot követő naptári
hónap utolsó munkanapjáig írásos észrevétellel, vagy kifogással élhet.” (…)
10. A Befektetési I. Általános rész 7. Titokvédelmi előírások c. fejezet 13.1. ” Értékpapírtitok” c. pontja
az alábbiak szerint egészül ki:
(…)
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„Értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn (…)
b) a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró
szabályozott piaccal, multilaterális kereskedési rendszer működtetőjével,
elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel központi szerződő féllel, a központi értéktárral, a
vonatkozó jogszabályban meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenőrzési
szervvel, valamint az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző
Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),
l) a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi
Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal
szemben, e szerveknek a Bankhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.
Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben sem, ha (…)
g) a Bank a FATCA-törvény alapján az Aktv.) 43/B-43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése
céljából az állami adóhatóság felé szolgáltat adatot,
h) a Bank az Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése céljából az állami adóhatóság felé
szolgáltat adatot.”
II. Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok módosuló rendelkezései
A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 3. „Megbízás alapján
értékesíthető pénzügyi eszközök és szolgáltatások köre” fejezet 3.2.” Tőzsdén kívüli azonnali
adásvétel” pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az Ügyfél az alábbi Bank által forgalmazott pénzügyi eszközökre adhat megbízást:
(…)
b) Féléves Kincstárjegyek
(…)
2. A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 4. „Sajátszámlás ügyletek”
fejezet 4.3.” Tőzsdén kívüli azonnali értékpapír adásvétel” fejezet 4.3.1. „Azonnali kötvény ügyletek
azonosítása” c. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az Ügyfél az alábbi Bank által forgalmazott pénzügyi eszközökre adhat megbízást:
(…)
b) Féléves Kincstárjegyek
(…)
3. A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.3. „Az Értékpapír- és ügyfélszámla vezetése” fejezet 6.3.1.
„Számlanyitás szabályai” c. pontja az alábbiakkal egészül ki:
(…)
„A Bank az értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről szóló szerződés megkötésével egyidejűleg
átadja az ügyfél részére az MNB honlapján elérhetővé tett adatok lekérdezéséhez szükséges,
egyedileg - külön jogszabályban meghatározott módszertan szerint - képzett belépési azonosítót. A
belépési azonosítót megváltoztatni, vagy újra megképezni nem lehet, annak elvesztése esetén az
azonosítót a Bank, az ügyfél írásbeli kérelmére, ismételten átadja.”
(…)
4. A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.3. „Az Értékpapír- és ügyfélszámla vezetése” fejezet 6.3.2.
„Értékpapírszámla” c. pontja az alábbiakkal egészül ki:
(…)
„Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nemzetközi külföldi elszámolóházon, vagy külföldi
központi szerződő félen keresztül indít értékpapír transzfert a Banknál vezetett értékpapírszámlája
javára köteles a Bankkal egyeztetni az elszámolás technikai részleteit, melynek elmaradásából eredő
kár az Ügyfelet terheli.
Az Ügyfél jogosult az értékpapírszámán nyilvántartott szabad rendelkezésű pénzügyi eszközeire
írásban transzfer megbízást adni a Banknál vagy más számlevezetőnél vezetett értékpapírszámla
javára. Amennyiben az Ügyfél megbízásából nemzetközi külföldi elszámolóházon, vagy külföldi
1.
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5.

6.

7.

8.

9.

központi szerződő félen keresztül indított értékpapír transzfer megbízás
— a Banknak fel nem róható okból — amiatt nem teljesül, hogy a
kedvezményezett nem fogadja az értékpapír transzfert vagy a megbízás
befogadását követően az Ügyfél visszavonja a megbízását, a Bank jogosult a transzfer díjjal az
Ügyfél ügyfélszámláját megterhelni.”
(…)
A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.3. „Az Értékpapír- és ügyfélszámla vezetése” fejezet 6.3.4.
„Ügyfélszámla” c. pontja az alábbiak szerint módosul:
(…)
A Bank felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy, az ügyfélszámláról a befektetési szolgáltatás és
árutőzsdei szolgáltatás igénybevételéből vagy értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó
összeg fizetési számlára vagy ügyfélszámlára átutalható. az Ügyfél az ügyfélszámláról - törvény
eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag az Ügyfél nevére szóló más ügyfélszámlára vagy az
Ügyfél nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet átutalást. A jelen
pontbeli rendelkezésbe ütköző átutalási megbízás teljesítését a Bank visszautasíthatja. (…)
A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.3. „Az Értékpapír- és ügyfélszámla vezetése” fejezet 6.3.8. „Az
Ügyfél- és Értékpapírszámlán nyilvántartott eszközök” c. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A számlaszerződés alapján az Ügyfél a Termékkatalógusban található alábbi pénzügyi eszközökre
adhat megbízást:
(…)
b) Féléves Kincstárjegyek
(…)
A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.4. „Nyugdíj-előtakarékossági számla” fejezet 6.4.4. „NYESZ
számlán nyilvántartott pénzeszközök, pénzügyi eszközök” c. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Az Előtakarékoskodó a NYESZ számlán az alábbi tranzakciók, ügyletek lebonyolítására illetve
Magyarország törvényes fizetőeszközében denominált pénzügyi eszközök adásvételére jogosult:
a) Magyar Állam által kibocsátott, Takarékbank Zrt. által forgalmazott:
(…)
 Féléves kincstárjegyek
(…)
A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.5. „Tartós befektetési számla (Adófaragó befektetési számla)”
fejezet 6.5.2.„Lekötési időszak” c. pontjából az alábbi törlésre kerül:
(…)
Az Ügyfél írásbeli nyilatkozattal rendelkezhet arról, hogy a lekötött pénzösszeg egy részére nézve a
lekötést a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján megszakítja. Ebben az esetben a Tartós
befektetési számlán maradó – legalább 25 000 forintnak megfelelő összeg - tekintetében a Tartós
befektetési szerződés hatályban marad, s a lekötés további két évvel meghosszabbodik.
A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.5. „Tartós befektetési számla (Adófaragó befektetési számla)”
fejezet 6.5.3.„ A megbízás teljesítése, a Tartós befektetési számlán nyilvántartott eszközök” c. pontja
az alábbiakkal egészül ki:
(…)
„Tartós befektetési számlára korlátlan számú vételi, eladási megbízás adható a számlanyitást
követően az alábbi, Bank által forgalmazott, Termékkatalógusban részletezett alábbi pénzügyi
eszközökre:
(…)
b) Féléves kincstárjegyek
(…)
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10. A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész
6. „Számlavezetés körébe tartozó szolgáltatások” fejezet 6.5. „Tartós
befektetési számla (Adófaragó befektetési számla)” fejezet 6.5.3.„ A
megbízás teljesítése, a Tartós befektetési számlán nyilvántartott eszközök” c. pontjából az alábbi
törlésre kerül:
(…)
A Tartós befektetési értékpapírszámlán jóváírt értékpapírok a Tartós befektetési értékpapírszámla
javára teljesített ügyleten kívül más ügyletben fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem
képezhetik. A Tartós befektetési ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközök a Tartós befektetési
értékpapírszámla javára teljesített ügyleten kívül más ügyletben fedezetként nem ajánlhatók fel,
óvadék tárgyát nem képezhetik.
11. A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.5. „Tartós befektetési számla (Adófaragó befektetési számla)”
fejezet 6.5.4.„ Tartós befektetési számláról történő kifizetési lehetőség a számla megszüntetése
nélkül” c. pontja az alábbiak szerint módosul:
(…)
„Az Ügyfélnek, a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően tett nyilatkozatával
lehetősége van a számla megszüntetése nélkül részösszeg kivételére a hároméves lekötési időszak
utolsó napján napját követő első banki napon, ha a számlán legalább 25.000,- Ft értékű befektetés
marad.”
(…)
12. A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.5. „Tartós befektetési számla (Adófaragó befektetési számla)”
fejezet 6.5.6.„A Tartós befektetési számla megszűnésének/megszüntetésének adózási szabályai” c.
pontja az alábbiak szerint módosul:
(…)
„Amennyiben az Ügyfél a Tartós befektetési számlát a számlanyitás évében illetve a lekötési időszak
első három évében szűnteti meg, a keletkezett jövedelem után16%-os, a megszakítás napjára
megállapított lekötési hozam után 15%-os adókulccsal adózik, valamint a 2013. július 31. napját
követően nyitott tartós befektetési számlák esetén további, 6%-os egészségügyi hozzájárulás is
fizetendő.
Amennyiben az Ügyfél a Tartós befektetési számlát a három éves lekötési időszak utolsó napján vagy
az ezt követő napjával, vagy azt követően, a kétéves lekötési periódusban szűnteti meg, a keletkezett
jövedelem után 10%-os adókulccsal adózik.” (…)
13. A Befektetési II. „Az egyes ügylettípusokra vonatkozó szabályok” rész 6. „Számlavezetés körébe
tartozó szolgáltatások” fejezet 6.5. „Tartós befektetési számla (Adófaragó befektetési számla)”
fejezet 6.5.7.„Díjak, jutalékok, költsége” c. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Tartós befektetési számla vezetéséért, valamit a számlán végrehajtott tranzakciókért a Bank a
mindenkor hatályos Díjtételek jegyzékében közétett díjat számolja fel, melynek időarányos része
havonta esedékes az ott megjelölt gyakorisággal.” (…)
Takarékbank Zrt.
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