HIRDETMÉNY
Internet Banking szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek változásáról
a Mobil App szolgáltatás bevezetéséről
Hatályos: 2018. március 26-tól Közzététel: 2018. március 09.
Jelen Hirdetmény útján tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról, hogy a Dél TAKARÉK Szövetkezet Internet Banking
szolgáltatása 2018. március 26. hatállyal módosul. Az Integrációban új szolgáltatás kerül bevezetésre Mobil App
elnevezéssel, mely szolgáltatás bővülést jelent.
Az ÁSZF Internet Banking szolgáltatáshoz dokumentum változásai a következők:
Használt elnevezések pont kiegészítése:
A Takarékszövetkezet által nyújtott telefonos egyenleg lekérdezési szolgáltatás a Teleinfo szolgáltatás
A Szerződés létrejötte, Általános Szerződési Feltételek pont kiegészítése illetve módosítása:
2.8. pont: A Felek külön rendelkezése nélkül is a Takarékszövetkezet által nyújtott internet bank szolgáltatás részét
képezi a Teleinfo elnevezésű szolgáltatás (a továbbiakban: Teleinfo), mely Egyenleg lekérdezési funkciót tartalmaz.
Figyelemmel arra, hogy a Teleinfo az internet bank szolgáltatás része, ezen kiegészítő szolgáltatásért a
Takarékszövetkezet külön díjat nem számol fel, illetve annak nyújtására hivatkozással szolgáltatásainak díját/költségét
nem módosítja
2.9. pont: A Takarékszövetkezet az azt igénylő ügyfelei részére a Takarék Mobilbank (a továbbiakban Mobilbank)
szolgáltatást nyújtja. A Mobilbank szolgáltatás megigénylésével (ennek során a jogi nyilatkozat elfogadásával) az
„ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
TAKARÉK MOBILBANK” elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Kiegészítő melléklet) jelen dokumentum részévé
válik, ettől az időponttól a Kiegészítő mellékletben, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltak is az internet
banki szolgáltatás igénybevevő ügyfél, és a Takarékszövetkezet között létrejött szerződés részévét képezik.
9.6. pont Bejelentés esetében, ha a kár nem a Felhasználó, vagy a Számlatulajdonos, szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartása folytán következett be, akkor a Számlatulajdonost a bejelentés megtételét megelőzően
bekövetkezett kárt legfeljebb tizenötezer forintos mértékig viseli.
A Takarékszövetkezet jogosult a fenti módosítások Hirdetmény útján történő közzétételére, a változások
hatálybalépését megelőzően.
A közzététel napja: 2018. március 09.
A jelen Hirdetményben közölt fenti módosítások – amennyiben Ügyfeleink ez ellen írásban nem emelnek kifogást
– 2018. március 26 napján hatályba lépnek.
Jelen Hirdetmény útján kívánunk eleget tenni ügyfél tájékoztatási kötelezettségünk teljesítésének. Amennyiben
bármelyik Ügyfelünk igényli, szükségesnek tartja, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a fenti módosításokat
tartalmazó Általános Szerződési Feltételek Internet Banking szolgáltatáshoz elnevezésű dokumentumot
számlavezető egységeinkben átvegyék.
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