HIRDETMÉNY

a Private Banking ügyfelek részére vezetett fizetési számlákhoz és lekötött betétszámlákhoz

Meghirdetve:

2019. február 28. napján

Hatályos:

2019. május 01. napjától

Jelen Hirdetmény a 2019. május 01. napját megelőzően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal (névváltozás miatt 2019. április 01. napjától MTB Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság) megkötött szerződések alapján a Private
Banking ügyfelek részére vezetett, 2019. május 01. napjától a Takarékbank Zrt. kezelésébe átkerült forintban
fizetési számlákra és lekötött betétszámlákra vonatkozik.
A módosítások piros, dőlt betűvel kerültek megjelölésre!

1. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

1.1.

Számlavezetés

Számlanyitási limit: 20.000.000,- Forint vagy ennek megfelelő deviza
Számlavezetési díj*

21.000,- Ft/negyedév

Átvezetés: a Takarékbank Zrt. (továbbiakban: Bank) állományában lévő számlák közötti pénzmozgás.
Átutalás: a belföldi (Bankon kívüli) pénzforgalomba, valamint a nemzetközi fizetési forgalomba továbbított megbízás

Forint számlák
Terhelések
Saját számlák közti Ft átvezetés**
Átvezetés más ügyfél Ft számlájára
Bankon kívüli Ft átutalás
Ft átutalás külföldre
VIBER utalás
Átvezetés saját devizaszámlára**
Átvezetés más ügyfél devizaszámlájára
Ft számláról indított deviza átutalás
Csoportos megbízások teljesítése
Jóváírások
Beérkező Ft átutalás jóváírása Ft számlán
Beérkező deviza átutalás jóváírása Ft számlán

0,- Ft
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft
0,2%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft +
10.000,- Ft/tétel
0,- Ft
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft
0,45%, min. 20,- EUR, max. 200,- EUR
0,- Ft

0,- Ft
0,- Ft

Deviza számlák
Terhelések
Saját számlák közötti átvezetés konverzió nélkül**
Saját számlák közötti átvezetés konverzióval**
Átvezetés más ügyfél számlájára konverzió nélkül
Átvezetés más ügyfél számlájára konverzióval
Átvezetés saját Ft számlára**
Átvezetés más ügyfél Ft számlájára
Deviza átutalás indítása konverzió nélkül
Deviza átutalás indítása konverzióval
Ft átutalás Bankon kívül
Ft átutalás külföldre
VIBER utalás
Jóváírások
Beérkező Ft átutalás jóváírása deviza számlán
Beérkező deviza átutalás jóváírása deviza számlán konverzió
nélkül
Beérkező deviza átutalás jóváírása konverzióval

0,- Ft
0,- Ft
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft
0,- Ft
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft
0,45%, min. 20,- EUR, max. 200,- EUR
0,45%, min. 20,- EUR, max. 200,- EUR
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft
0,3%, min. 200,- Ft, max. 6000,- Ft +
10.000,- Ft/tétel

0,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
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Electra Internet Banking
A szolgáltatás havi díja

0,- Ft

*A számlavezetési díj negyedévente utólag, a negyedév végi záráskor – a negyedév utolsó napján kerül levonásra, mely nem érinti hátrányosan ügyfeleinket a havi periódusban történő terheléshez
képest.
** A tranzakció fizetési számlák közti és fizetési számláról értékpapírszámlára történő átvezetésre egyaránt
vonatkozik.
A forint, illetve deviza számlákon bonyolított deviza forgalom általános feltételeit, valamint a kimenő deviza
átutalási megbízások teljesítési határidejét, illetve a kapcsolódó sürgősségi felár és árfolyam
alkalmazásának összefoglalását a „TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és
teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentum részletesen
tartalmazza.

Az esedékes díjak, jutalékok fizetési számlán történő terhelése a számla devizanemében történik, így a
számlától eltérő devizanemben meghatározott kondíciók minden esetben deviza közép árfolyamon kerülnek
átszámításra.
A feltüntetett kondíciós tételeken kívül a Számlatulajdonost terhelik a fizetési megbízás lebonyolításába
bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is!
Az adott napon érvényes valuta, deviza árfolyamok közzétételére vonatkozó eljárást a hivatkozott
„TÁJÉKOZTATÓ” tartalmazza.

1.2.

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

Deviza kamatok
Deviza látra szóló folyószámla kamat
EBKM

a Bank által meghirdetett deviza kamatok alapján
a Bank által meghirdetett deviza kamatok alapján

Devizaszámla a „TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a
készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentumban meghatározott konvertibilis
devizanemekben nyitható. A Bank által közzétett kamatmértékek közül a GBP kamatlába 365 napos
bázison, míg a többi deviza kamatlába 360 napos bázison értendő.
Az aktuális kamatmértékek a Bank honlapján érhetők el (www.takarekbank.hu).
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Lekötött devizabetétek
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
Lekötési időtartam
a Bank konkrét deviza lekötés esetén számítja ki
EBKM
*Egyéb esetekben lásd a www.takarekbank.hu oldalon a deviza és valuta kondíciós listákban.
Lekötés minimum összege
Deviza betéti kamat

A forint, illetve deviza alapú betétlekötés díjmentes.
A forint, illetve deviza alapú lekötött betétek lejárat után nem hosszabbodnak meg automatikusan.
Lekötött devizabetét a Bank által külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlákkal
megegyező devizanemekben nyitható.
Forint és devizabetéteket lekötni a lekötés időpontjában érvényes kamatlábak mellett lehet.
Az érvényes lekötött devizabetéti kamatok a Bank honlapján érhetők el (www.takarekbank.hu).
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.
Tájékoztatjuk, hogy a Bank – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes
Ügyfél-tájékoztatót ügyfeleik 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 információt.
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.
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.

1.3.

Devizakonverziók

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

alkalmazott árfolyam
dev. vét./ dev. ea.
dev. vét.

jutalék
0,0%
0,0%

A Bank az 50.000,- EUR vagy annak megfelelő más deviza (kb. 12 millió HUF) feletti összeg konvertálásánál
egyedi árfolyamot ajánl
Az egyedi árfolyamos konverziók jutalékmentesek.
A devizában végzett megbízásokra vonatkozó befogadási és teljesítési feltételeket a „TÁJÉKOZTATÓ a
Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó
limitekről” című dokumentum részletesen tartalmazza.
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1.4.

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

5.000,- Ft
0,- Ft
737,- Ft
737,- Ft
737,- Ft
ATM egyenleg
lekérdezés
ingyenes
ingyenes
ATM kp. felvét

0,6%, min. 200,- Ft
Saját eszközön
0,6%, min. 200,- Ft
Integrációs eszközön
0,6%, min. 200,- Ft
Idegen eszközön
0,6%, min. 1800,- Ft
Külföldi eszközön
*Készpénz felvétele postán is lehetséges.

Bankpénztári POS
egyenleg lekérdezés
nem lehetséges
100,- Ft
Bankpénztári
Tranzakció
nem elérhető
nem elérhető
0,6%, min. 200,- Ft *
0,6%, min. 1800,- Ft

Vásárlás
0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft
0,-Ft

Készpénzbefizetés boríték felhasználása nélkül
100,-Ft + 0,70%
Készpénzbefizetés saját és integrációs
ATM-nél boríték felhasználása nélkül*
* A boríték nélküli készpénzbefizetés a Banknál vezetett élő, nem zárolt forint bankszámlákhoz kibocsátott
aktív bankkártyával vehető igénybe. Lejárt, letiltott vagy egyéb okból érvénytelen Bankkártyával nem
lehetséges. ATM készpénz befizetési limit: A befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül egyszerre 100 db
bankjegy fizethető be. A befizetésre alkalmas címletek az alábbiak: 500 Ft, 1 000 Ft, 2 000 Ft, 5 000 Ft, 10
000 Ft, 20 000 Ft. A befizethető bankjegyek darabszáma az ATM tranzakció időpontjában fennálló szabad
tárolókapacitása függvényében korlátozott lehet.
1.5.

Pénztári kondíciók
Befizetések

Deviza és Forint-számlára azonos valutanemű
befizetés
Valuta befizetés Forint számlára*
Forint befizetés deviza számlára
Valuta befizetés deviza számlára eltérő
devizanemben*

0,- Ft
deviza vételi árfolyamon, 0,- Ft
deviza eladási árfolyamon, 0,- Ft
deviza vételi árfolyam / deviza eladási
árfolyam, 0,- Ft

Kifizetések
Forint kifizetések
0,8%, min. 1.000,- Ft
Forint kifizetés forintszámláról
deviza vételi árfolyam, 0,8%, min. 1.000,- Ft
Forint kifizetés devizaszámláról
Valuta kifizetések
0,8%, min. 20,- EUR
Valuta kifizetése devizaszámláról (azonos
devizanem)*
deviza vételi árfolyam / deviza eladási árf. + 0,8%,
Valuta kifizetése devizaszámláról (eltérő
min. 20,- EUR
devizanem)*
deviza eladási árf. + 0,8%, min. 20,- EUR
Valuta kifizetése Forint számláról*
*Valuta be- és kifizetés a kijelölt Hitelintézeteknél lehetséges.
A Számlatulajdonos köteles a „TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének
rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentumban összeghatárként
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megjelölt összeget elérő vagy azt meghaladó készpénz ki/befizetési szándékát
„TÁJÉKOZTATÓ”-ban meghatározott módon és határidőig a Bank felé bejelenteni.

a

hivatkozott

A megrendelt, de át nem vett összeg után a Bank 0,2% jutalékot számol fel.
A Bank pénztárainak nyitvatartási rendjét a honlapját teszi közzé (www.takarekbank.hu).

2. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Egyéb díjak tekintetében, melyek nem képezik jelen Hirdetmény részét, a Magyar Takarékszövetkezeti 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.

3. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A banki és befektetési termékeinken túlmutató kényelmi, kiegészítő szolgáltatásokat szakértő külső
partnereink segítségével kedvezmények biztosításával kínáljuk kizárólag a Bank Private Banking ügyfelei
számára.
3.1.

Biztosítások




3.2.

Adótanácsadás




3.3.

Segítség adóbevallás elkészítéséhez
Adóoptimalizálási lehetőségek
Tájékoztatás adókedvezmények igénybe vételéről

Ingatlan-tanácsadás





3.4.

Életbiztosítások
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések
Vagyonbiztosítások

Ingatlan-befektetések ajánlása
Asszisztencia ingatlanok adásvétele során
Finanszírozási szolgáltatások
Értékbecslés

Jogi tanácsadás




Polgári jogi ügyek intézése
Társasági jogi ügyletek
Off-shore megállapodások
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3.5.

Műkincs tanácsadás




3.6.

Utazási szolgáltatások




3.7.

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

Repülőjegy ügyintézés elősegítése
Autókölcsönzés közvetítése
Exkluzív utak ajánlása

Magán-egészségügyi szolgáltatások




Egészségközpontok ajánlása,
Kapcsolatfelvétel magánkórházakkal,
Speciális vizsgálatok megszervezése
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