Takarékbank
Private Banking
Kondíciós lista

Jelen kondíciós lista azon Private Banking ügyfelekre érvényes, akik 2013. május 2. előtt
nyitottak számlát a Takarékbanknál!

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a jelen Hirdetmény „Az MTB-nél vezetett devizaszámlán bonyolított deviza forgalom általános feltételei” fejezete a
SEPA átutalási megbízásra vonatkozó tájékoztatás módosításra került az elektronikus úton benyújtott megbízások
kapcsán.

Hatályos: 2017.02.01.

Kondíciós lista
Private Banking ügyfeleknek

TARTALOMJEGYZÉK

1.

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK .............................................................. 3

1.1.

Számlacsomagok ..............................................................................................3

1.2.

Electra Internet Banking ....................................................................................3

1.3.

Kamatok ..........................................................................................................4

1.4.

Devizakonverziók ..............................................................................................5

1.5.

Elektronikus szolgáltatások.................................................................................5

1.6.

Pénztári kondíciók .............................................................................................6

2.

FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ........................................................... 7

2.1.

Folyószámlahitel/Bankszámlahitel .......................................................................7

2.2.

Személyi kölcsön...............................................................................................7

2.3.

Betét fedezetű hitel ...........................................................................................7

2.4.

Értékpapír fedezetű hitel (lombard hitel) ..............................................................8

2.5.

Jelzálog fedezetű hitel .......................................................................................8

3.

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK .................................................................. 9

4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK .................................................................. 10

4.1.

Biztosítások .................................................................................................... 10

4.2.

Adótanácsadás................................................................................................ 10

4.3.

Ingatlan-tanácsadás ........................................................................................ 10

4.4.

Jogi tanácsadás .............................................................................................. 10

4.5.

Műkincs tanácsadás ......................................................................................... 10

4.6.

Utazási szolgáltatások...................................................................................... 10

4.7.

Magán-egészségügyi szolgáltatások................................................................... 10

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
1122 Budapest, Pethényi köz 10. Tel 225 4216 private.banking@tbank.hu www.takarekbank.hu
2

Kondíciós lista
Private Banking ügyfeleknek

Kondíciós lista a Takarékbank Zrt. Private Banking ügyfelei
részére
1. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK
Számlanyitási limit: 20.000.000,- forint vagy ennek megfelelő deviza

1.1. Számlacsomagok
Díjcsomag
Számlavezetési díj
Forint műveletek
Ft. átutalás
Utalás Ft. bankszámláról értékpapírszámlára
MTB Zrt.-n belüli Ft. számlák közötti átvezetés
VIBER utalás
Deviza műveletek
Átvezetés ügyfél saját, azonos devizanemű számlái
között
Átvezetés ügyfelek azonos devizanemű számlái között
Devizaszámla terhére indított nem konverziós
devizaforgalmi átutalás
Devizaszámla javára érkező nem konverziós
devizaforgalmi átutalás
Devizaszámla terhére indított konverziós devizaforgalmi
átutalás
Devizaszámla javára érkező konverziós devizaforgalmi
átutalás

A.
7.000,-Ft/hónap

B.
4.500,- Ft/hónap

jutalékmentes
jutalékmentes
jutalékmentes
10.000,- Ft/tétel

0,2%, min. 100,- Ft
0,2%, min. 100,- Ft
0,2%, min. 100,- Ft
10.000,-Ft/tétel

jutalékmentes

jutalékmentes

jutalékmentes
0,25%, min.10,- EUR,
max. 200,- EUR
jutalékmentes

Jutalékmentes
0,25%, min. 10,- EUR,
max. 200,- EUR
jutalékmentes

0,25%, min. 10,-EUR,
max. 200,-EUR
jutalékmentes

0,25%, min. 10,-EUR,
max. 200,-EUR
jutalékmentes

A számlavezetési díj havonta, a hó végi záráskor kerül levonásra és magába foglalja a Forint és deviza számlák megnyitását és a
számlák vezetését.

1.2. Electra Internet Banking
Díjcsomag
Számlavezetési díj
Forint műveletek
Ft. átutalás
Utalás Ft. bankszámláról értékpapírszámlára
MTB Zrt.-n belüli Ft. számlák közötti átvezetés
VIBER utalás
Deviza műveletek
Átvezetés ügyfél saját, azonos devizanemű számlái
között
Átvezetés ügyfelek azonos devizanemű számlái között
Devizaszámla terhére indított nem konverziós
devizaforgalmi átutalás
Devizaszámla javára érkező nem konverziós
devizaforgalmi átutalás
Devizaszámla terhére indított konverziós devizaforgalmi
átutalás
Devizaszámla javára érkező konverziós devizaforgalmi
átutalás

A.
7.000,-Ft/hónap

B.
4.500,- Ft/hónap

jutalékmentes
jutalékmentes
jutalékmentes
10.000,- Ft/tétel

0,2%, min. 100,- Ft
0,2%, min. 100,- Ft
0,2%, min. 100,- Ft
10.000,-Ft/tétel

jutalékmentes

jutalékmentes

jutalékmentes
0,25%, min.10,- EUR,
max. 200,- EUR
jutalékmentes

Jutalékmentes
0,25%, min. 10,- EUR,
max. 200,- EUR
jutalékmentes

0,25%, min. 10,-EUR,
max. 200,-EUR
jutalékmentes

0,25%, min. 10,-EUR,
max. 200,-EUR
jutalékmentes

A számlavezetési díj havonta, a hó végi záráskor kerül levonásra és magába foglalja a Forint és deviza számlák megnyitását és a
számlák vezetését.
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1.3. Kamatok
Forint kamatok

HUF látra szóló folyószámla kamat
EBKM

1,0 %
1,01%

Lekötött forint betétek
Lekötés minimum összege:
Forint betéti kamat:
Futamidő
EBKM

500.000,- Ft
BUBOR -3%/+1% között változhat megállapodás szerint, de
minimum 0,5%*
max. 12 hónap
betétlekötési megbízásonként kerül megállapításra

* Egyéb esetekben lásd a www.takarekbank.hu oldalon a Pénzforgalmi forint hirdetményben.

Deviza kamatok
Deviza látra szóló folyószámla kamat
EBKM

a Pénz- és Tőkepiaci Üzletág által meghirdetett deviza
kamatok alapján
a Pénz- és Tőkepiaci Üzletág által meghirdetett deviza
kamatok alapján

Devizaszámla bármely, a Bank által jegyzett konvertibilis devizában – kivéve: CZK, SKK, PLN - nyitható, de csak azok a devizaszámlák
kamatoznak, amelyek devizanemére vonatkozóan a Pénz- és Tőkepiaci Üzletág kamatmértékeket tesz közzé.
Devizanemek: GBP, EUR, USD, CHF, JPY, DKK, CAD, NOK, SEK
A devizák közül a GBP kamatlába 365 napos bázison, míg a többi deviza kamatlába 360 napos bázison értendő.

Lekötött devizabetétek
Lekötés minimum összege
Deviza betéti kamat

Lekötési időtartam
EBKM

2.000,- EUR vagy ennek megfelelő más deviza
EUR esetén EURIBOR –3%/+1% de minimum 0,5%,
egyéb devizanem esetén LIBOR -3%/+1% között
változhat megállapodás szerint, de minimum 0,5%*
1, 2, 3, 6, 9 és 12 hónap
a Bank konkrét deviza lekötés esetén számítja ki

*Egyéb esetekben lásd a www.takarekbank.hu oldalon a deviza és valuta kondíciós listákban.
Forint és devizabetéteket lekötni a lekötés időpontjában érvényes kamatlábak mellett lehet.
A lekötéskori kamatláb adott betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás).
Lekötés idő lejárta előtt felmondott, vagy részben felmondott forint- vagy devizabetétek kamatlába megegyezik a látra szóló
kamatlábbal. Amennyiben a részfelmondás esetén a maradék összeg meghaladja a minimálisan leköthető összeget (2000,- EUR, vagy
500.000,- HUF-nak megfelelő összeg), akkor a maradék összeg változatlanul kamatozik tovább, ellenkező esetben a maradék lekötött
összeg átvezetésre kerül a látra szóló devizaszámlára.
Az EBKM a lekötés visszaigazoló lapján kerül feltüntetésre.
Betétbiztosítási feltételek:
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény 97 - 107.§-aiban (az Országos
Betétbiztosítási Alapról szóló fejezetében) foglaltak alapján az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki:
Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki:
a) a költségvetési szerv,
b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,
c) az önkormányzat,
d) a biztosítóintézet, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
e) a befektetési alap,
f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és igazgatási szervezetei,
g) az elkülönített állami pénzalap,
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h) a pénzügyi intézmény,
i) az MNB,
j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató,
k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja,
l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos
tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói,
m) az l) pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja] által elhelyezett,
n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap
betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.
(2) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá
a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési
idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint
b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik,
c) olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának
törvényes fizetőeszközében helyeztek el.

1.4. Devizakonverziók
Normál T napos devizakonverziók

Tranzakció típusa
Átvezetés ügyfél saját számlái között
Átvezetés ügyfelek számlái között
Átvezetés ügyfél saját forint számlájára
Átvezetés más ügyfél forint számlájára

alkalmazott MTB árfolyam
Kedvezményes dev. vét./
Kedvezményes dev. ea.
Kedvezményes dev. vét./
Kedvezményes dev. ea.
Kedvezményes dev. vét.
Kedvezményes dev. vét.

jutalék
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Pénz- és Tőkepiaci Üzletág konverzió – 50.000,- EUR vagy annak megfelelő más deviza (kb. 12 millió HUF) feletti összeg
konvertálásánál egyedi árfolyamot ajánl a Pénz- és Tőkepiaci Üzletág.
Az egyedi árfolyamos konverziók jutalékmentesek.
A devizában végzett megbízásokra vonatkozó leadási és teljesítési feltételek az aktuálisan meghirdetett, a Devizában és valutában
végzett műveletekről szóló hirdetményünkben található meg.

1.5. Elektronikus szolgáltatások
Bankkártya kondíciók:

Éves kártyadíj
Kártya letiltásának díja
Kártya és PIN pótlás díjai:
- kártyagyártás + PIN
- csak kártya:
- csak PIN:
Tranzakció helye
Saját eszközön
Integrációs eszközön
Tranzakció helye
Saját eszközön
Integrációs eszközön
Idegen eszközön
Külföldi eszközön

Díj
5.000,- Ft
15.000,- Ft
4.000,- Ft
2.000,- Ft
1.000,- Ft
ATM egyenleg
lekérdezés
ingyenes
ingyenes
ATM kp. felvét

Bankpénztári POS
egyenleg lekérdezés
nem lehetséges
100,- Ft
Bankpénztári Tranzakció
/POS, Imprinter/
díjmentes
díjmentes
250,- Ft*
1.800,- Ft

ingyenes
ingyenes
ingyenes
1.500,- Ft

Vásárlás
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes

*Készpénzfelvét postán is lehetséges.
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1.6. Pénztári kondíciók
Befizetések

Deviza és Forint-számlára azonos valutanemű befizetés
Valuta befizetés Forint számlára*

jutalékmentes
Kedvezményes deviza vételi árfolyamon,
jutalékmentes
Kedvezményes deviza eladási árfolyamon,
jutalékmentes
Kedvezményes deviza vételi árfolyam /MTB
deviza eladási árfolyam, jutalékmentes

Forint befizetés deviza számlára
Valuta befizetés deviza számlára eltérő devizanemben*

Kifizetések

Forint kifizetések
Forint kifizetés forintszámláról
Forint kifizetés devizaszámláról
Valuta kifizetések
Valuta kifizetése devizaszámláról (azonos devizanem)*
Valuta kifizetése devizaszámláról (eltérő devizanem)*

jutalékmentes
Kedvezményes deviza vételi árfolyam, jutalékmentes
0,2%
Kedvezményes deviza vételi árfolyam /
Kedvezményes deviza eladási árf. + 0,2%
Kedvezményes deviza eladási árf. + 0,2%

Valuta kifizetése Forint számláról*

*Valuta be- és kifizetés a kijelölt Takarékszövetkezeteknél lehetséges.
Az 1 millió HUF feletti készpénzfelvételt a pénztárnak a tervezett felvétel előtt 1 banki munkanappal déli 12.00 óráig be kell jelenteni. A
megrendelt, de át nem vett összeg után a bank 0,2% jutalékot számol fel.

A pénztár nyitvatartási ideje: hétfőtől – csütörtökig: 9h-12h és 13h-15h, pénteken: 9h-13h-ig
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2. FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
2.1. Folyószámlahitel/Bankszámlahitel
Fedezet: nincs előírt fedezet

Kölcsön összege
Futamidő
Kamat (változó) - Ft
- Deviza
Kezelési költség/egyszeri díj
Rendelkezésre tartási jutalék/havonta
Prolongációs díj/egyszeri díj

200.000 – 2.000.000,- Ft
1-12 hónap
1 vagy 3 havi BUBOR + 7%
1 vagy 3 havi LIBOR/EURIBOR + 7%
1%, min. 15.000,- Ft
1%, min. 10.000,- Ft
A fennálló kölcsönösszeg 1%-a
min. 10.000,- Ft
A fennálló kölcsönösszeg 0,5%-a
18.92%*

Szerződésmódosítási díj
THM

*1.000.000,- Ft esetén, 12 hónap futamidővel, 14,49% kamattal számolva, feltételezve hogy a teljes futamidő alatt a hitelkeret
maximálisan kihasználásra kerül.

2.2. Személyi kölcsön
Fedezet: nincs előírt fedezet

Kölcsön összege:
Futamidő:
Kamat (változó) - HUF
- Deviza
Kezelési költség/egyszeri díj
Prolongációs díj/egyszeri díj

200.000 – 2.000.000,- Ft
12-60 hónap
1 vagy 3 havi BUBOR + 7%
1 vagy 3 havi LIBOR/EURIBOR + 7%
A szerződéses kölcsönösszeg 1%-a
A fennálló kölcsönösszeg 1%-a
min. 10.000,- Ft
A fennálló kölcsönösszeg 0,5%-a
Az előtörlesztett összeg 1%
min. 10.000,- Ft
500.000,- Ft
1%
17.76%*

Szerződésmódosítási díj
Előtörlesztési díj
Előtörlesztés minimum összege
Rendelkezésre tartási jutalék/havonta
THM
*1.000.000,- Ft esetén, 12 hónap futamidővel, 14,49% kamattal számolva.

2.3. Betét fedezetű hitel
Fedezet: Bankbetét (HUF vagy deviza). A betétfedezet a bank által meghatározott arányban kerül elfogadásra.

Kölcsön összege:
Futamidő:
Kamat (változó) - HUF
- Deviza
Kezelési költség/egyszeri díj
Prolongációs díj/egyszeri díj

min. 1.000.000,- Ft
12-60 hónap
1 vagy 3 havi BUBOR + 4%
1 vagy 3 havi LIBOR/EURIBOR + 4%
A szerződéses kölcsönösszeg 1%-a
A fennálló kölcsönösszeg 1%-a
min. 10.000,- Ft
A fennálló kölcsönösszeg 0,5%-a
Az előtörlesztett összeg 1%
min. 10.000,- Ft
500.000,- Ft
1%
12.65%*

Szerződésmódosítási díj
Előtörlesztési díj
Előtörlesztés minimum összege
Rendelkezésre tartási jutalék/havonta
THM
*10.000.000,- Ft esetén, 60 hónap futamidővel, 11,49% kamattal számolva.
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2.4. Értékpapír fedezetű hitel (lombard hitel)
Fedezet: Értékpapír (állampapír, befektetési jegyek, részvények). Az egyes értékpapírok egymástól eltérő arányban, a bank által
elfogadhatónak minősített arányban kerülnek fedezetként elfogadásra.

Kölcsön összege:
Futamidő:
Kamat (változó) - HUF
- Deviza
Kezelési költség/egyszeri díj
Zárolási díj
Prolongációs díj/egyszeri díj

min. 1.000.000,- Ft
12-60 hónap
1 vagy 3 havi BUBOR + 5%
1 vagy 3 havi LIBOR/EURIBOR + 5%
A szerződéses kölcsönösszeg 1%-a
4.000,- Ft
A fennálló kölcsönösszeg 1%-a
min. 10.000,- Ft
A fennálló kölcsönösszeg 0,5%-a
Az előtörlesztett összeg 1%
min. 10.000,- Ft
500.000,- Ft
1%
13,78%*

Szerződésmódosítási díj
Előtörlesztési díj
Előtörlesztés minimum összege
Rendelkezésre tartási jutalék/havonta
THM
*10.000.000,- Ft esetén, 60 hónap futamidővel, 12,49% kamattal számolva.

2.5. Jelzálog fedezetű hitel
Fedezet: Per-, teher-, és igénymentes, forgalomképes, magántulajdonban álló ingatlan
Az ingatlan piaci és likvidációs értékét a bank által elfogadott szakértő által készített értékbecslés alapján határozzuk meg.

Kölcsön összege:
Futamidő:
Kamat (változó) - HUF
- Deviza
Kezelési költség/egyszeri díj
Hitelbírálati díj

min. 1.000.000,- Ft
12-120 hónap
1 vagy 3 havi BUBOR + 5,5%
1 vagy 3 havi LIBOR/EURIBOR + 5,5%
A szerződéses kölcsönösszeg 1,5%-a
Az igényelt kölcsönösszeg 0,1%-a
min. 10.000,-, max. 50.000,- Ft
A fennálló kölcsönösszeg 1%-a
min. 10.000,- Ft
A fennálló kölcsönösszeg 0,5%-a
Az előtörlesztett összeg 1%
min. 10.000,- Ft
500.000,- Ft
1%
14,33%*

Prolongációs díj/egyszeri díj
Szerződésmódosítási díj
Előtörlesztési díj
Előtörlesztés minimum összege
Rendelkezésre tartási jutalék/havonta
THM
*10.000.000,- Ft esetén, 120 hónap futamidővel, 12,99% kamattal számolva.
A kamat fizetése illetve a tőke törlesztése havonta esedékes.
A kölcsönök átárazása a kamatfizetési periódus végén esedékes.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
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3. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Egyéb díjak tekintetében, melyek nem képezik jelen kondíciós lista részét a Magyar Takarekszövetkezeti Bank Zrt. által
alkalmazott - befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzékében
meghirdetettek az irányadóak.
Továbbá a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alkalmazott - befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő
szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzékének hatályos mellékletei képezik jelen kondíciós lista
mellékleteit.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
1122 Budapest, Pethényi köz 10. Tel 225 4216 private.banking@tbank.hu www.takarekbank.hu
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4. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A banki és befektetési termékeinken túlmutató kényelmi, kiegészítő szolgáltatásokat szakértő külső partnereink
segítségével kedvezmények biztosításával kínáljuk kizárólag a Takarékbank Private Banking ügyfelei számára.
4.1.

Biztosítások
•
•
•

4.2.

Adótanácsadás
•
•
•

4.3.

Műtárgyak értékbecslése,
Műkincs adás-vétel intézése,
Szakmai támogatás aukciós értékesítésre

Utazási szolgáltatások
•
•
•

4.7.

Polgári jogi ügyek intézése
Társasági jogi ügyletek
Off-shore megállapodások

Műkincs tanácsadás
•
•
•

4.6.

Ingatlan-befektetések ajánlása
Asszisztencia ingatlanok adásvétele során
Finanszírozási szolgáltatások
Értékbecslés

Jogi tanácsadás
•
•
•

4.5.

Segítség adóbevallás elkészítéséhez
Adóoptimalizálási lehetőségek
Tájékoztatás adókedvezmények igénybe vételéről

Ingatlan-tanácsadás
•
•
•
•

4.4.

Életbiztosítások
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések
Vagyonbiztosítások

Repülőjegy ügyintézés elősegítése
Autókölcsönzés közvetítése
Exkluzív utak ajánlása

Magán-egészségügyi szolgáltatások
•
•
•

Egészségközpontok ajánlása,
Kapcsolatfelvétel magánkórházakkal,
Speciális vizsgálatok megszervezése

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
1122 Budapest, Pethényi köz 10. Tel 225 4216 private.banking@tbank.hu www.takarekbank.hu
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Az MTB-nél vezetett devizaszámlán bonyolított deviza forgalom általános feltételei
A Bank kizárólag azon devizanemekben teljesít megbízásokat, melyekben más bankoknál nostro számlával rendelkezik,
melyek az alábbiak:
EUR, USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN.
A Bank a papíralapú és az elektronikus úton befogadott deviza átutalási megbízásokat az Egységes Euró Fizetési
Övezetre („Single Euro Payments Area”, továbbiakban: SEPA) vonatkozó egységes nemzetközi szabványok és
szabályok alkalmazásával úgynevezett SEPA SCT (SEPA Credit Transfer) átutalásként teljesíti, amennyiben a deviza
átutalási megbízás
- normál prioritású;
- devizaneme: EUR;
- kedvezményezett bankja EGT tagállamon belüli és SEPA átutalás fogadására alkalmas;
- tartalmazza a kedvezményezett helyes IBAN számát (nemzetközi bankszámlaszámát);
- SWIFT másolat illetve SWIFT igazolás igényt nem tartalmaz (SEPA SCT típusú feldolgozás esetén
SWIFT másolat illetve SWIFT igazolás helyett teljesítésigazolás igényelhető).
A SEPA SCT átutalásként teljesített megbízások SHA költségviselés alkalmazásával kerülnek teljesítésre, ahol a
megbízó fél fizeti a pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerült költségeket, a kedvezményezett bank költségét a
kedvezményezett viseli.
A SEPA SCT átutalásként teljesített megbízások díjkondíciói megegyeznek a normál deviza átutalási megbízások
díjkondícióival.
Amennyiben az Ügyfél által leadott deviza átutalási megbízás a fenti feltételeknek
- megfelel, a Bank a megbízást automatikusan SEPA SCT eljárásrenddel kezeli;
- nem felel meg, úgy a Bank megbízást automatikusan SWIFT elszámolási csatornán dolgozza fel, a nem
SEPA deviza átutalási megbízás kondíciói és teljesítési feltételei mellett.

a) A Bank csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Banknál bejelentett módon aláírt deviza átutalási
megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget.
b) A Bank az ügyféltől tárgynapi feldolgozásra
- a papíralapú átutalási megbízás esetében a 13:00 óráig (pénteken 11:00 óráig), a SEPA feltételeknek
megfelelő deviza átutalási megbízások esetében papíralapon 12:00 óráig,
- elektronikus úton benyújtott – SEPA SCT és nem SEPA SCT – megbízások esetében a 13:00 óráig
benyújtott megbízásokat vállalja. Az azt követően benyújtott megbízásokat a következő munkanapon tekinti
érkezettnek.
c) A Bank a hatályban lévő szabályoknak megfelelően – kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz,
hogy a fedezet biztosított legyen.
A Bank a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján (T munkanap) az ügyfél számláján
könyveli és az alábbi valuta napokkal teljesíti:
- a konverzió nélküli és konverziós EUR devizanemekben teljesítendő papíralapú SEPA átutalási
megbízásokat T.,
- a konverzió nélküli és konverziós EUR és USD devizanemekben teljesítendő (nem SEPA) megbízásokat
T+1.,
- a konverzió nélküli egyéb (nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+2., valamint
- a konverziós egyéb devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+3.
d) A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a T. munkanapon érvényes MTB
kedvezményes deviza eladási/vételi árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján
terhelésre.
e) A fentiektől eltérő - rövidebb - a sürgős státuszú tételek teljesítési határideje.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
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A sürgős státusszal indított megbízásokat - sürgősségi díj felszámítása mellett - a Bank T+1. valutanappal
teljesíti az alábbi esetekben:
- 8.00-ig benyújtott egyéb (nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendő konverzió nélküli megbízások,
- 8.00-ig benyújtott egyéb (nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendő konverziós megbízások,
- 13.00-ig (pénteken: 11 óráig) benyújtott egyéb (nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendő konverzió
nélküli megbízások (külön fedezet biztosítás mellett)**.
**Amennyiben a Bank. nem tud T+1. valutanapra fedezetet biztosítani, úgy a megbízás T+2. valutanappal
teljesül, sürgősségi díj felszámítása nélkül.
A 13.00 óráig (pénteken: 11 óráig) a Bankhoz egyéb devizanemekben sürgős státusszal benyújtott konverziós
megbízásokat - sürgősségi díj felszámítása mellett - a Bank a fedezetbiztosítástól függően T+1., vagy T+2.
valutanappal teljesíti.
Az EUR és USD devizanemekben kezdeményezett, konverzió nélküli megbízások a c.) pont szerint kerülnek
teljesítésre.
f)

A sürgős státuszú konverzióval járó tételek esetében a különböző pénznemek közötti átváltás T. munkanapi
MTB kedvezményes deviza eladási/ vételi árfolyamokon történik.

g) A kimenő deviza átutalási megbízásokat érintő teljesítési határidő, sürgősségi felár és árfolyam alkalmazásának
összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:
egyéb devizanemek
(nem USD/EUR)
teljesítés
sürgősségi felár
valutanapja

USD/EUR

árfolyam

teljesítés
valutanapja

sürgősségi felár

normál
konverzió nélküli

T+1

-

T+2

-

-

normál
konverziós

T+1

-

T+3

-

T. munkanapi MTB
kedvezményes
deviza

T+1

-

T+1

sürgősségi felár

-

T+1

-

T+1

sürgősségi felár

T. munkanapi MTB
kedvezményes
deviza

T+1

-

T+1/T+2*

sürgősségi felár
csak T+1 esetén

-

T+1

-

T+1/T+2*

sürgősségi felár

T. munkanapi MTB
kedvezményes
deviza

T **

-

-

-

-

T **

-

-

-

-

8.00-ig beérkező
sürgős,
konverzió nélküli
8.00-ig beérkező
sürgős,
konverziós
13.00-ig

(pénteken: 11
óráig) beérkező
sürgős,
konverzió nélküli
13.00-ig

(pénteken: 11
óráig) beérkező
sürgős,
konverziós
12:00-ig
beérkező
papíralapú
SEPA SCT
átutalás
13:00-ig beérkező
elektronikus
SEPA SCT
átutalás

* A Takarékbank Zrt. külön fedezetbiztosítása függvényében
** Kizárólag EUR-ban EGT-n belül nyilvántartott számla javára kezdeményezett deviza átutalás SEPA SCT
feldolgozása esetén
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h) A Bank az ügyfél bankszámlája javára érkező devizaösszegeket a Takarékbank Zrt.-től kapott elszámolási
bizonylatok alapján, a partnerbank értesítésével megegyező munkanapon írja jóvá,
- EGT-n belüli, vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésében
szereplő fedezetbiztosítás napjával megegyező értéknappal (kamatnappal)
- EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésével
megegyező értéknappal (kamatnappal).
Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja későbbi, mint az értesítés napja + 1,
vagy + 2 munkanap, akkor a bejövő átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyező értéknappal kerül
jóváírásra.
i)

A SWIFT rendszeren keresztül 17:00 óráig, a SEPA elszámolási rendszeren keresztül 17:15 óráig beérkező
deviza átutalási megbízásokra vállalja a Bank a h.) pont szerinti teljesítési határidőt, a záró időpont után
beérkező átutalásokat legkésőbb a következő munkanapon tekinti érkezettnek a Bank.

j)

A bejövő átutalások ellenértékei a Banki feldolgozás munkanapján érvényes MTB kedvezményes deviza
vétel/eladás árfolyamokon kerülnek kiszámításra.

k) A Bank az ügyfél bankszámlája javára külföldről érkező forint átutalásokat tárgynapon feldolgozza, ha hozzá
kapcsolódó SWIFT üzenet tárgynapon 17 óráig beérkezik. A záró időpont után beérkező SWIFT üzenetekhez
tartozó külföldről érkező forint átutalásokat a következő munkanapon érkezettnek tekintjük.
l)

A számlavezető hely klíringzárásáig befogadott, átvezetés típusú tranzakciók tárgynapon jóváírásra kerülnek.

m) Átvezetés típusú tranzakciók esetében a jutalék felszámítása mindig a terhelő oldalon történik, a jóváírás
jutalékmentes.
n) A Bank a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat
számolja fel.
o) A Bank a számlaműveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla devizanemében vonja le.
p) A fix összegben meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a napi MTB kedvezményes deviza közép
árfolyamokon történik.
q) A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és
külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és
a Takarékbank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni.
r)

A 100.000,- EUR feletti számla konverzió esetében történhet egyedi árfolyammal is a konverzió, ebben az
esetben a tranzakciók jutalékmentesek. A konverzió történhet:
- ügyfél saját forint és devizaszámlái közötti átvezetéssel,
- devizaszámláról eltérő valutanemben, illetve Ft-ban történő kifizetéssel,
- devizaszámlára eltérő valutanemben, illetve Ft-ban történő befizetéssel.

s)

A 100.000,- EUR feletti átutalás esetében történhet egyedi árfolyammal is a konverzió, a tranzakciók jutalékai
felszámítása mellett.

t)

Az 50.000,- EUR értéket elérő, vagy annak megfelelő értékű más deviza betét esetén a kamat megállapítására
egyedileg kerül sor. Egyedi devizabetét esetében az EBKM értékét a Bank által kiadott igazolás tartalmazza.
Egyedi devizabetét esetében a kamatkorrekció - meghirdetett kamat mértéktől való eltérés - az elhelyezett betét
összegének függvényében: 1/16 – 1/4 közötti mértékű.

u) A kamat és árfolyam táblákat külön hirdetmény tartalmazza.
v) Fizetési megbízás hiányában a számláinkon (csak kivonatban) szereplő jóváírások alapján nem tudunk fizetést
teljesíteni.
w) Külföldi bankköltséget viselés (OUR/BEN/SHA)
Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők:
EGT állam
Pénznemében**

nem EGT állam
pénznemében**
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EGT-n belül - konverziós
SHA, OUR
SHA, OUR
EGT-n belül – nem konverziós
SHA
SHA, OUR
EGT-n kívül - konverziós
SHA, OUR, BEN
SHA, OUR, BEN
EGT-n kívül – nem konverziós
SHA, OUR, BEN
SHA, OUR, BEN
SEPA átutalás
SHA
--* EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai:
EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland
EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia.
** Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából
EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt)
EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD

Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor
a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelő - költségviseléssel kezdeményezett
megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre:
- EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül benyújtásra,
a Bank a megbízást SHA költségviseléssel,
- EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalások esetében, amennyiben
a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel,
- EUR-ban EGT-n belül nyilvántartott számla javára kezdeményezett SEPA SCT feldolgozásra képes
megbízás esetén SHA költségviseléssel.
A bankköltség viselés módjai az alábbiak:
1. megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja /
levelezőbankja által felszámított bankköltséget;
ebben az esetben a megbízó bankja – saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes
összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegből kerül levonásra, vagyis a
bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján.
2. kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját,
jutalékát, illetve kedvezményezett – külföldi - banki bankköltségét a kedvezményezett viseli;
ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a megbízó
bank (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A
kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfelelően a megbízó
és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett
számláján.
3. megbízó általi költségviselésnél (OUR) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát,
illetve kedvezményezett – külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizeti;
ebben az esetben a megbízó bankja – saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes
összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a
kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan – a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése
alapján – kerülnek felszámításra a megbízó számláján.
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