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HIRDETMÉNY
A Takarék Hitelkártya esetén alkalmazott kondíciókról
Közzététel napja: 2019. október 31.

Hatályos: 2019. november 01. napjától
Jelen Hirdetmény a Takarékbank Zrt. Lakossági Hitelkártya ÁSZF hatálya alá tartozó Takarék
Hitelkártya kondícióit tartalmazza.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Hitelintézetek a jelen Hirdetményben részletezett Takarék
Hitelkártya termékre 2018.10.24 napjától vesznek át kérelmeket.

A Hitelintézet tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő
Hirdetményhez képest az alábbi változások történtek:


A 2019.november 01. napján megvalósuló Takarékbank Zrt.-be történő beolvadás miatt törlésre
került a jelen Hirdetmény hatálya alá tartozó Takarék Hitelkártyát értékesítő Hitelintézetek
felsorolását tartalmazó táblázat.

Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a Hitelintézet honlapján,
valamint megtekinthetőek a Hitelintézet fiókhálózatában.
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Általános rendelkezések
Jelen Hirdetményben szereplő hitelkártya szolgáltatások feltételei a természetes személy Ügyfelekre érvényesek. Továbbá jelen Hirdetmény
a Takarékbank Zrt. Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeivel (a továbbiakban: ÁSZF) együtt érvényes.
A Hitelintézet a Hirdetmény és az ÁSZF hatálya alá tartozó hitelkártya szolgáltatásához a Hitelkártyákat a Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041206; tevékenységi engedély száma:
976/1997/F. számú ÁPTF határozat (1997. november 26.), 1183/1996. számú MNB határozat (1996. december 31.), I-787/2003. számú
PSZÁF határozat (2003. június 5.), – a továbbiakban: Takarékbank Zrt. – Kártyakibocsátó biztosítja, amelyre vonatkozó szerződést a
Hitelintézet köti meg, mint a Takarékbank függő kiemelt közvetítőjeként eljáró kártyaforgalmazó.
A Hirdetményben feltüntetett kamatok, költségek, feltételek a Takarékbank Zrt. Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben
meghatározott esetekben egyoldalúan módosíthatóak. A Hitelintézet az – Ügyfelek számára kedvezőtlen – módosításokat a módosítás
hatálybalépését megelőzően a hitelkerethez kapcsolódó Díjak és Kamat esetén 60 nappal, a Hitelkártyához kapcsolódó Díjak és Kamat
esetén 2 hónappal korábban a Hirdetményben teszi közzé, valamint arról a Főkártyabirtokost postai úton is értesíti.
Választható lakossági hitelkártya típus:

Takarék Hitelkártya
o 2019. április 1. napja után benyújtott igénylések esetén a Hitelintézet MasterCard Unembossed Érintőkártyát
biztosít
o 2019. április 1. napjától a kártyák megújítása, cseréje, vagy pótlása esetén új kártyaként MasterCard
Unembossed Érintőkártyát kerül kibocsátásra.
o 2019. április 1. napjától igényelhető MasterCard Unembossed Érintőkártya a meglévő chippel ellátott
hitelkártya érvényességi idejének lejárata előtt is (kártyaújragyártás keretében)
A fentiekben nevesített termék kizárólag forint alapú lehet.
1.

Alapértelmezett limitek

Limit
Napi limitek
Tranzakciószám limit
ATM Készpénzfelvételi limit
150 000 Ft
3 db / nap
POS Készpénzfelvételi és Vásárlási limit
150 000 Ft
5 db / nap
Internetes limit
150 000 Ft
5 db / nap
Érintéses fizetés esetén alkalmazott vásárlási limit:
Az Érintéses vásárlási limit összege országonként eltérő, Magyarországon 5 000 Ft. Ezen limittípus Ügyfél által nem módosítható.
1.1. Limitmódosítás
Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított napi limitek módosítására. A limit módosítási igény jelezhető írásban a
Hitelintézet fiókjaiban vagy Takarék Mobilbankon keresztül. A megadott limitnek 1.000-rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Az Ügyfél
által adható maximális napi limitek hitelkártya típusonként:1
Limit
ATM Készpénzfelvételi limit
POS Készpénzfelvételi és Vásárlási limit
Internetes limit

Fiókban történő kezdeményezés
esetén
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft

Takarék Mobilbankban történő
kezdeményezés esetén
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft

1.2. A MasterCard Money Send
A szolgáltatás működését az ÁSZF 4.4. pontja tartalmazza. A Hitelintézet a szolgáltatás keretén belül kizárólag a Tranzakció jóváírását
biztosítja. A tranzakció jóváírás limitje 120 000.- forint / nap.
1.3. Hitelkeret összege
Hitelkeret minimum összege 100 000.- Ft, maximális összege 1 000 000.- Ft lehet. A Hitelkeret összegét a Hitelintézet az Ügyfél
hitelképességének vizsgálatával határozza meg, és a Szerződésben rögzít.
2.

Hitelkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

2.1. Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás
Minden Takarék Hitelkártya esetén a Signal Biztosító Zrt. által nyújtott biztosítási szolgáltatás opcionálisan, havi díj ellenében igényelhető.
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A biztosító kockázatviselése a kiutazás kezdetétől számított legfeljebb 30 nap külföldi tartózkodásra terjed ki. A biztosítási csomag 24 órás
magyar nyelvű segítségnyújtó szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást nyújtó társaság rendelkezik felhatalmazással, hogy a biztosító nevében
eljárjon. A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat telefonszáma: +36 1 236 75 05
A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák.
3. Hitelkártya letiltása
A hitelkártya letiltása kezdeményezhető:

a Hitelintézet nyitvatartási ideje alatt személyesen a Fiók felkeresésével, vagy

Telefonon keresztül 0-24 óráig a +36 1 212 02 02 telefonszámon.
4. Pénz- visszatérítési kedvezmény a hitelkártyával fizetett vásárlások után
A Takarék hitelkártyák az alábbiakban meghatározott pénz-visszatérítést nyújtják. A kedvezmény minden hónap utolsó napján, az adott
hónapban könyvelésre került vásárlási tranzakciók összege alapján jóváírásra kerül a kártyaszámlán, ezzel automatikusan csökkentve a
visszafizetendő tartozást. A kedvezmény a fő- és társkártyával fizetett vásárlásokra egyaránt vonatkozik. A postai és bankfióki
kártyaelfogadás készpénzfelvételi tranzakciónak minősülhet, a tranzakció típusáról az adott Postahelyen vagy a Hitelintézetek fiókjaiban
érdeklődhet.
A Magyar Államkincstár állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatain állampapír vétel ellenértékének kiegyenlítése érdekében végrehajtott
tranzakciók (továbbiakban: MÁK tranzakciók), valamint a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett www.szerencsejatek.hu honlapon
végrehajtott tranzakciók (továbbiakban: online szerencsejáték tranzakciók) összege után a Hitelintézet pénz-visszatérítési kedvezményt nem
biztosít.
Takarék Hitelkártya
MÁK és online szerencsejáték tranzakciók
0,00%
Egyéb elfogadónál, a fizetett összegtől függetlenül
1,00%
Havonta legfeljebb 400 000 Ft összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény.

5.

THM számítása
A THM számítás módját az ÁSZF 6.5. pontja tartalmazza.

6. Kamatszámítás
A hitelkártyával végzett tranzakciók után fizetendő kamat kiszámításának módját az ÁSZF 6.2. pontja tartalmazza.
6.1. Reprezentatív példák
A Reprezentatív példák kiszámításakor a Hitelintézet - a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
hatályos jogszabályban foglaltak alapján - az alábbi feltételeket vette figyelembe:
1. a hitel futamidejét 1 évnek tekintette,
2. a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak tekintette, a lehívás különböző módjainál az időtartamra vonatkozó korlátok
figyelembevételével
3. a hitelkeret leggyakoribb lehívási módjaként a Hitelintézet a bankkártyás vásárlást vette figyelembe,
4. a törlesztések kapcsán úgy tekintette, hogy az egyes törlesztőrészletek összege, azonos a minimum visszafizetendő
összegekkel, majd a hitel lejáratakor fizetendő utolsó visszafizetés alkalmával a teljes fennmaradó összeg kerül visszafizetésre
(THM r. 4.§(2)f)
Takarék Hitelkártya
Devizanem

HUF

Hitelkeret összege
Főkártya éves díja
Havi hitelkamat
Kamat típusa
Futamidő
Türelmi időszak
Minimum fizetendő összeg
THM
Hitel teljes díja
Fogyasztó által fizetendő teljes összeg*
* Hitel teljes díja és a hitel teljes összege

375 000 Ft
5 129 Ft
2,226%
változó, 6 havi BUBOR + fix kamatfelár
egy év
15 naptári nap
5,00%, minimum 2 713 Ft
33,06%
92 961Ft
467 961 Ft
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Megnevezés
Főkártya első éves díja
Főkártya éves díja – második évtől
Társkártya első éves díja
Társkártya éves díja – második évtől
Kártya letiltás díja
Kártyapótlás díja
Kártya újragyártás díja
PIN- kód újragyártás díja
Vásárlás bel-, és külföldön
Készpénzfelvétel belföldi ATM-nél
Készpénzfelvétel külföldi ATM-nél
Készpénzfelvétel más belföldi bankfiók
POS termináljánál
Készpénzfelvétel külföldön a bankfiók
pénztárában POS terminálnál
Visszafizetés postai készpénz-átutalási
megbízással (postai csekk)
Visszafizetés bankfiókban
Visszafizetés átutalással
Megnevezés
Fordulónap
Türelmi időszak
Minimum fizetendő összeg
Havi hitelkamat
Éves hitelkamat
THM1:
Késedelmi kamat2
Késedelmi díj 3
Megnevezés
Kártya bankfiókban történő átvétele
Kártya postázása belföldre
Kártya postázása külföldre
Felszólító levelek díja
Kártyabirtokos kérésére kiállított
igazolások díja
Rendkívüli ügyintézési díj5
Kivonat pótlásának díja
SMS szolgáltatás havi díja
SMS szolgáltatás darab díja
PIN- kód módosítása
ATM egyenleg lekérdezés
Külföldi utazási biztosítás (baleset-,
betegség- és poggyász) havi díja
Szerződésmódosítási díj4
Mini-kivonat lekérdezése ATM-en
keresztül (saját vagy integrációs ATM-en
elérhető szolgáltatás)

Hatályos banki díjak
mértéke
0 Ft
5 129 Ft
0 Ft
5 129 Ft
0 Ft
757 Ft
2177 Ft
616Ft
0 Ft
411 Ft + 3% + 0,6%
1 028 Ft + 3% + 0,6%

A szerződéskötés hónapjában
Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon)
A szerződéskötés hónapjában
Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon)
A kártya letiltásával egyidejűleg
Előállítás napján
Előállítás napján
Előállítás napján
A tranzakció terhelésével egyidejűleg
A tranzakció terhelésével egyidejűleg
A tranzakció terhelésével egyidejűleg

411 Ft + 3% + 0,6%

A tranzakció terhelésével egyidejűleg

1 028 Ft + 3% + 0,6%

A tranzakció terhelésével egyidejűleg

221 Ft / Befizetés
0 Ft
0 Ft
Hatályos banki díjak
mértéke
minden hónap utolsó napja
15 nap
5% minimum 2 713 Ft
2,226%
6 havi BUBOR + 26,41%,
jelenleg 26,71%
33,06%
Ügyleti kamat + 6,00%
4 626Ft
Hatályos banki díjak
mértéke
2 056 Ft/ 2020. január 31-ig
akciósan 0 Ft
0 Ft
0 Ft
817 Ft

Esedékesség

A könyvelés napján
A könyvelés napján
A könyvelés napján
Esedékesség

A türelmi időszak végén
Fordulónapon havonta
Fordulónapon havonta
Késedelembe esés napjától
Fordulónapon
Esedékesség
A kártya átvételét követő második napon
A kártya postázásakor
A kártya postázásakor
A felszólító levél előállításakor.

1 028 Ft

Az igazolás kiállítását követő napon

3 084 Ft
308 Ft
102 Ft
26 Ft/SMS
308 Ft/ Alkalom
61 Ft/ Alkalom

Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor
A kiállítás napján
Fordulónapon havonta
Fordulónapon havonta
A módosítás napján
A lekérdezés napján
Opcionálisan igényelhető biztosítás, a szolgáltatás
igénylésétől kezdődően havonta felszámításra kerülő díj
A módosítás napján
A lekérdezés napján

169 Ft
2570 Ft
308Ft / 2020. január 31-ig
akciósan 0 Ft

1A

THM értéke 375 000 Ft összegű, teljes kihasználtságú hitelkeret feltétezésével került kiszámításra.
Késedelmes teljesítés esetén, a Hirdetményben meghatározott mérték, azonban a Hitelintézet nem számít fel magasabb késedelmi kamatot, mint az ügyleti kamat
másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a 2009. évi CLXII. törvény által meghatározott, a hitelkártyákra vonatkozó mindenkor hatályos teljes
hiteldíj mutató (THM) maximális mértéke.
3 A Minimum fizetendő összeg (késedelmes-/vagy részleges - Türelmi idő lejártáig történő - meg nem fizetése esetén számítja fel a Hitelintézet.
4 Főkártyabirtokos által kezdeményezett szerződésmódosítás kezdeményezése esetén.
5 Tételes kimutatás kiállítása, fizetési haladék, halasztás kérése, szerződésről és egyéb dokumentumról másolat kiadása, igazolás fennálló tartozásról, már kiadott
dokumentum pótlása (ismételt kiállítása), rendelkezésre tartási határidő hosszabbításának kérése, egyéb, egyedi ügyfélkérelem teljesítése, feldolgozása.
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