HIRDETMÉNY
Lakossági fizetési számla
Meghirdetve: 2015. június 18. napján
Hatályos: 2015. július 03. napjától
(A módosult rész vastagon és ferdén szedve jelenik meg.)
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetmény
Betétbiztosítási feltételek résszel kiegészítésre került.
Jelen Hirdetmény alapján lakossági fizetési számlát azon lakossági ügyfelek nyithatnak, akik a
Takarékbanknál lakossági hitelt vesznek igénybe, vagy ilyen célú szerződéskötésük folyamatban van.
A hiteltermékek igénybe vételéhez kapcsolódóan megnyitott számla korlátozott funkcionalitású,
azaz:
• pénztári kifizetés és befizetés csak forintban kezdeményezhető;
• szabad egyenlegéből nem lehet betétet lekötni;
• folyószámlahitel nem igényelhető hozzá;
• nem kapcsolható hozzá bankkártya;
• nem kamatozik.
A számlán első sorban a Takarékbanktól felvett hitel törlesztésével kapcsolatos pénzforgalom
(hiteltörlesztés, a hiteltörlesztés és banki költségek megfizetését követően fennmaradó
számlaegyenleg eseti átutalás típusú „ürítése”) bonyolítható le.
A számla kondíciói az alábbiak:
Megnevezés

Díjak

Számlavezetési díj fennálló hitel esetén:

0 Ft/hó*

a hitel teljes körű visszafizetését követően:
Havi bankszámla kivonat továbbításának díja
Postai úton
Bankon belül
Eseti átutalás papír alapon
Bankon kívül

999 Ft/hó*

Pénztári befizetés
Pénztári kifizetés

Takarékbank
központjában
Takarékbank
központjában

Postai díjszabás szerint
25 Ft / tétel
4,5 ‰
(min. 100 Ft – max. 11.000 Ft)
Díjmentes
7,5 ‰, minimum 400,- Ft

*Ameddig az ügyfél a Takarékbanknál hatályos lakossági hitelszerződéssel rendelkezik, a
számlavezetés díjtalan. A hitel teljes körű törlesztését követően az ügyfélnek intézkedni kell a számla
megszűntetéséről, ellenkező esetben 999 Ft havi számlavezetési díj kerül felszámításra a hitel teljes
körű törlesztésének napját követő hónaptól.
A fizetési számlára vonatkozó szerződés alapján a Takarékbank Zrt. jogosult a Pénzforgalmi
Keretszerződésben, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban és
kapcsolódó Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek egyoldalú módosítására, a

jogi, szabályozói környezet változása, illetve új közteher fizetési kötelezettség bevezetése esetén. A
pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. törvénnyel történt
módosítása 2013. augusztus 1-én hatályba lép, amely alapján a pénzforgalmi szolgáltatásnak
minősülő tranzakciók után a megterhelt fizetési számlát vezető szolgáltatóknak megemelkedett
mértékű illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. A díjemelés mértéke átutalási tranzakciók esetében
1,0 ‰, pénztári kifizetés tranzakciók esetében 3,0 ‰, valamint megszűnik a korábbi díjemelésből
származó növekményre vonatkozó 6000 Ft-os felső korlát.
Az ügyfelek a jelen Hirdetményben közzétett díjmódosítás 2013. szeptember 10-i hatálybalépése előtti
napig jogosultak a keretszerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes
felmondására. Ennek hiányában a módosítást a Takarékbank elfogadottnak tekinti.

Betétbiztosítási feltételek:
A jelen „Hirdetmény”-ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. §-ában felsoroltak kivételével – az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak.
A biztosítás további részleteiről a www.oba.hu honlapon tájékozódhat
Tájékoztatjuk, hogy a Bank – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által
megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Banknál, az adott időpontban
nyilvántartott – OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti
(KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott
összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén
ennyit fizet az OBA az ügyfélnek).
Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes
rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő
személyes átadással.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

