ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Gyámhatósági számla
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2019. október 31. napján a Korona Takarék beolvadt a Takarékbank
Zrt.-be, így általános jogutódjává a Takarékbank Zrt. vált.
I. Általános rész
1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Bank a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A
Gyámhatósági számlára – a továbbiakban: bankszámla –befizetéseket és átutalásokat fogad el, jelen Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott módon, a Számlatulajdonos számláján tartott pénzeszközeit kezeli és
nyilvántartja, a bankszámlával kapcsolatosan benyújtott szabályszerű - gyámhatósági határozattal alátámasztott pénzforgalmi megbízásokat azok rendelkezése szerint teljesíti.
2. A Számlatulajdonos törvényes képviselője (gyámja, gondnoka) a számlanyitás alkalmával köteles a Bank által e célra
rendszeresített aláírás bejelentő kartont kitölteni és aláírni.
3.

A törvényes képviselő vállalja, hogy a szerződéskötéskor megadott adatokban történő változást legkésőbb a
változást követő 5 napon belül a Bankkal közli.

II. Megbízások teljesítése
1. A bankszámla terhére a Számlatulajdonos - törvényes képviselőjén keresztül - a Bank erre a célra rendszeresített
formanyomtatványán kifizetési és átutalási megbízásokat adhat, melyeket megfelelő fedezet esetén, a
kifizetésre/átutalásra vonatkozó gyámhatósági határozattal összhangban a Bank köteles teljesíteni.
2. A bankszámla terhére adott megbízásokban bekövetkező változást a bankszámla számára történő hivatkozással (új
megbízás, módosítás, visszavonás) minden esetben a Számlatulajdonos - törvényes képviselőjén keresztül - a
Bankkal írásban, a vonatkozó gyámhatósági határozat csatolásával közli. Ezek teljesítése a Bank által történő
visszaigazoláson közölt időponttal lép hatályba.
3. A pénzforgalmi megbízás helytelen kiállítása miatt a bankszámla téves könyveléséből vagy a megbízás
teljesítésének jogszerű megtagadásából eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget, azok rendezéséről a
Számlatulajdonos törvényes képviselőjének kell gondoskodni.
4. A Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a tévedést a Számlatulajdonos
rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésről a Bank az ok megjelölésével köteles értesíteni a
Számlatulajdonost és törvényes képviselőjét.
III. Kamatok, költségek, díjak
1.

A Bank vállalja, hogy a bankszámlán elhelyezett összeg után lekötési idő nélkül, az általa meghatározott, a
mindenkori Hirdetményben közzétett kiemelt mértékű kamatot fizeti az alábbi esetek bekövetkeztéig:
a) a gondnokság alatt álló személy gondnokság alól történő kikerüléséig; a gyámság alatt álló kiskorú személy
nagykorúvá válásáig, illetve nagykorúsága előtt történő házasságkötéséig;
b) a gyámság, gondnokság alatt álló Számlatulajdonos haláláig;
c) a gyámhatósági számlaszerződés felmondásáig.
Az a) pontban rögzített esetben a nagykorúvá válás, házasságkötés napját követő naptól, a b) pontban rögzített
esetben a gyámság, gondnokság alatt álló Számlatulajdonos halálának napját követő naptól, c) pontban rögzített
esetben a gyámhatósági számlaszerződés felmondását követő naptól a mindenkori Hirdetményben szereplő, a
normál lakossági bankszámla után fizetendő látra szóló kamatot fizeti a Bank.
A Bank a kamatot a számlán év végén a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváírja, illetve a számla
megszüntetése esetén kifizeti.

2.

A bankszámlán elhelyezett összeget lekötni nem lehet.

3.

A Bank jogosult a bankszámlára meghatározott kamatok mértékét egyoldalúan módosítani. A kamatok mértékét és
az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) értékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza, melyet a
pénztárteremben, jól látható helyen a Bank kifüggeszt.

4.

Az elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el.
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5.

A bankszámlán elhelyezett betét mentes mindennemű adó alól.

6.

A gyámhatósági betétek kamata után a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az
egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései szerint kell kamatadót, illetve
egészségügyi hozzájárulást (EHO) fizetni. A gyámhatósági betétek kamata a személyi jövedelemadóról szóló
törvény 1. számú melléklet 7.18. pontja alapján adómentes kamatjövedelemnek minősül, amíg a gyámhatósági
betéti státusz fennáll. E státusz fennállása alatt a gyámhatósági betétek kamatát az egészségügyi hozzájárulásról
szóló törvény rendelkezései alapján nem terheli EHO fizetési kötelezettség sem.

7.

A bankszámlával kapcsolatos díjakat, költségeket a Bank jogosult a bankszámlára terhelni.

8.

A Bank jogosult a jutalék, díj és költség mértékét egyoldalúan, bármikor módosítani. A módosítást a Bank köteles
legalább 15 nappal a bevezetést megelőzően az üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben közzétenni. A
mindenkor érvényben lévő díj, jutalék és költség mértékeket a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

IV. Számlakivonat, értesítő levél
1.

A Bank havonta egyszer, a tárgyhót követő hó elején, a Számlatulajdonos törvényes képviselője által megadott
címre a számláról teljes havi forgalmi kivonatot küld.

V. Vegyes rendelkezések
1. A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonosról tudomására jutott adatokat, valamint a számla
forgalmára vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról – az illetékes gyámhatóság kivételével – harmadik
személy részére - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak a Számlatulajdonos törvényes
képviselőjének meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve
rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást.
2. A Bank által kezelt, valamennyi névre szóló betét (a látra szóló számla pozitív egyenlege, illetve az elkülönítetten
kezelt, lekötött betétként nyilvántartott pénzeszköz) a 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 212. §-a
értelmében az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által – a betétek számától és pénznemétől
függetlenül – biztosított.
Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az alábbi Betéttulajdonosok, valamint a felsoroltak külföldi megfelelői
által elhelyezett betétekre:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)
l.)

a költségvetési szerv,
a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,
a helyi önkormányzat,
a biztosító, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
a befektetési alap,
a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
az elkülönített állami pénzalap,
a pénzügyi intézmény,
a Magyar Nemzeti Bank,
a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató,
a kötelező vagy az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a
Pénztárak Garancia Alapja,
a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap

Az OBA által nyújtott biztosítás – a Betéttulajdonostól függetlenül - nem terjed ki az olyan betétre, amelyről bíróság
jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik.
A kártalanítás kezdő időpontját megelőzően a Betéttulajdonos a Bankkal szemben fennálló lejárt tartozása(i) erejéig
a Bank él beszámítási jogával, így ezen banki követelés(ek) összege csökkenti az OBA kártalanítás összegét.
A fentiektől eltérően az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat
által alapított költségvetési szerv, mint Betéttulajdonos betétjére is, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi
beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer
eurót. Ezen összeghatár forintösszegét a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó munkanapján érvényes, a jegybanki
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján
kell meghatározni.
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A biztosítottak esetében az OBA a kártalanításra jogosult Betéttulajdonos részére a befagyott betét(ek)nek először a
tőke, majd a kamat összegét Betéttulajdonosonként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a Hpt. 214. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott összegig – azaz legfeljebb százezer euróig – forintban fizeti ki kártalanításként. A
kártalanítási összeghatár forintösszege a kártalanítás kezdő napját megelőző napon érvényes, az MNB által
közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kerül meghatározni.
Külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott betét esetében a kártalanítás forintösszegének megállapítása a
kifizetés időpontjától függetlenül – a kártalanítási határösszeg forintösszegének meghatározásával azonos módon –
a kártalanítás kezdő napját megelőző napon érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
Természetes személyek közös betétei esetén az OBA a Hpt. 214. §-ának (1) bekezdésében rögzített - azaz
legfeljebb százezer euró - összeghatárt Betéttulajdonosonként (Betéttulajdonost, Társ-betéttulajdonost külön-külön)
veszi figyelembe. A kártalanítási összeg számítása szempontjából - eltérő szerződési kikötés hiányában - a betét
összege a betéteseket azonos arányban illeti meg.
A természetes személy által elhelyezett betét - elhelyezésének időpontjától függetlenül - az ugyanazon személy által
egyéni vállalkozó által elhelyezett betéttől külön betétnek minősül.
A természetes személy Betéttulajdonos elhalálozása esetén - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül - az
örökhagyó és az örökösök betétjét a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított
egy évig vagy a rögzített kamatozású kamatperiódus végéig - a kettő közül a későbbi időpontig - külön betétnek
tekinteni az OBA, ezért a kártalanítási összeghatár meghatározásánál nem vonja össze ezen betéteket az örökösök
más betéteivel. Az örökhagyó Betéttulajdonos betétje után az OBA a kártalanítási összeget a Hpt. 214. §-ának (1)
bekezdésében rögzített - azaz legfeljebb százezer euró – összeghatár figyelembe vételével állapítja meg, függetlenül
az örökösök számától. Ezt a rendelkezést alkalmazza a közös betétekre is.
A Hpt. 214. § (1) bekezdésben meghatározott - azaz legfeljebb százezer euró – összeghatárt meghaladóan az OBA
a kártalanításra jogosult természetes személy Számlatulajdonos részére további legfeljebb ötvenezer euró
összeghatárig fizet kártalanítást azon betétek esetén, amelyeket a kártalanítás kezdő napját megelőző három
hónapban elkülönített számlán helyeztek el és a betét forrása:
a) lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása,
b) munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás,
c) biztosítási összeg vagy
d) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés.
A kártalanításra jogosult természetes személy Betéttulajdonos az előzőekben megjelölt betét forrását az elkülönített
számlán történő elhelyezés napján a következő okiratok bemutatásával köteles igazolni a Számlavezető helynek:
a) lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása esetében: 30 napnál nem régebbi
adásvételi szerződés vagy tulajdonjog, bérleti jog, használati jog átruházására irányuló egyéb okirat másolata,
b) munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás esetén: 30 napnál nem régebbi
munkáltatói, kifizetői igazolás,
c) biztosítási összeg esetén: a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása,
d) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés esetén: a bíróság 30 napnál nem
régebbi határozata.
Közösségi – egyéb szervezet, egyesület vagy hasonló természetű csoport által elhelyezett - betétek esetén az OBA
a Hpt. 214. §-ának (1) bekezdésében rögzített - azaz legfeljebb százezer euró - összeghatárt Betéttulajdonosonként
összevontan - nem a közösséget alkotó személyenként külön-külön – veszi figyelembe a kártalanítási összeg
meghatározásánál.
A közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódóan a Banknál nyitott számlák – a betét
elhelyezésének időpontjától függetlenül - a kártalanítási összeghatár szempontjából külön betétnek minősülnek a
közjegyzőnek, végrehajtónak, ügyvédnek a Bank nyilvántartott, kezelt más betéteitől. E számlára (több számla
esetén valamennyi számlára külön-külön) minden esetben kiterjed az OBA által nyújtott biztosítás. Az OBA jogosult
az ügyvédi kamarai szabályzatban előírt letéti nyilvántartásnak az ügyvédtől (ügyvédi irodától) való bekérésével
ellenőrizni, hogy a kártalanítási összeghatár szempontjából külön betétnek minősül-e az ügyvédi letéti számlán
elhelyezett összeg.
Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás alapos gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, az eljárás
jogerős befejezéséig az OBA kártalanítást nem fizet.
A Betéttulajdonos a fentiekben ismertetett – a Hpt. 214. §-ának (1)-(6) bekezdése szerinti - kártalanítást meghaladó
kifizetésre az OBA-val szemben semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.
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A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a Hpt. 212 - 218.§-aiban foglaltak tartalmazzák, valamint az A.
számú melléklet szerinti „Tájékoztató a Betéteseknek” című dokumentumban részletezi.
A Bank a Betéti szerződés Betéttulajdonos(ok) általi aláírásával egyidejűleg átadja a Betéttulajdonos(ok)nak az A.
számú melléklet szerinti „Tájékoztató a Betéteseknek” című dokumentumot. A betétbiztosításra vonatkozó
Tájékoztató átvételét és az abban foglaltak tudomásulvételét a Betéttulajdonos(ok) köteles(ek) az A. számú melléklet
szerinti Tájékoztató aláírásával igazolni a Bank felé.
Ezen túlmenően a Bank évente egyszer, az OBA által meghatározott formában kimutatást készít a
Betéttulajdonosnak a Banknál elhelyezett, OBA által biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a
Betéttulajdonos javára fennálló betétbiztosítási összegről. Ezen kimutatást az A. számú melléklet szerinti
„Tájékoztató a Betéteseknek” című dokumentummal együtt - a Betéttulajdonos kérelme alapján a kivonatküldésre
vonatkozóan rögzített postai úton történő továbbítással vagy személyes átvételig visszatartva bocsátja a Bank a
Betéttulajdonos rendelkezésére.
3. A bankszámlán elhelyezett összeg bírósági eljárás keretében végrehajtás alá vonható. A bírósági végrehajtás
további feltételeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozza.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Gyámhatósági számlaszerződésben, az
Üzletszabályzatokban, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
A Bank az Általános Szerződési Feltételek megismerését a szerződéskötés előtt biztosítja, üzlethelyiségeiben és
honlapján (www.takarekbank.hu) bárki számára folyamatosan elérhetővé teszi.
Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a módosítás vonatkozik a hatályba lépés időpontjától kezdve a
már korábban megkötött, hatályos szerződésekre is, amennyiben azt az Ügyfél kifejezetten vagy ráutaló magatartással
elfogadta.

Takarékbank Zrt.
Melléklet:
A. Tájékoztató a Betéteseknek (OBA)
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Általános Szerződési Feltételek
A. számú melléklete

Tájékoztató a Betéteseknek
Alapvető információk a betétbiztosításról
A Hitelintézetnél elhelyezett betéteket biztosító betétbiztosítási
rendszer:
A betétbiztosítás összeghatára:
Ha Ön ugyanannál a hitelintézetnél több betéttel is rendelkezik:
Ha Ön más Betétessel közös betéttel rendelkezik:
Kártalanítási határidő a hitelintézet fizetésképtelensége esetén:
A kártalanítás pénzneme:
Kapcsolattartó:
További információk:

Országos Betétbiztosítási Alap 1
100 000 euró Betétesenként és hitelintézetenként 2
Az azonos hitelintézetnél elhelyezett betéteket összevonják, és az
összevont összegre alkalmazzák a 100 000 euró összeghatárt
A 100 000 euró összeghatár külön-külön vonatkozik az egyes
Betétesekre 3
20 munkanap 4
forint [illetve külföldi fióktelep esetén más pénznem]
Országos Betétbiztosítási Alap (ügyfélszolgálati telefonszám: 06 –
40 – 918 - 918)
www.oba.hu
Dátum:……………………………….…………………………….

Átvétel elismerése a Betétes által:

Betétes neve: ……………………………………………………….
Aláírás: …………………………………………………………….

További információk:

1

Az Ön betétjét biztosító rendszer

[Adott esetben:] Az Ön betétje kötelező betétbiztosítási rendszer védelme alatt áll. Ezenfelül az Ön hitelintézete olyan
intézményvédelmi rendszernek is tagja, amelyben a részt vevő intézmények a fizetésképtelenség elkerülése céljából kölcsönösen
segítséget nyújtanak egymásnak. Fizetésképtelenség esetén az Ön betétjeire 100 000 euró összeghatárig a betétbiztosítási
rendszer kártalanítást fizet.
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A betétbiztosítás összeghatára
Ha egy betétet azért nem tudnak kifizetni, mert a hitelintézet nem képes eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek, a Betéteseket a
betétbiztosítási
rendszerből
kártalanítják.
A
kártalanítás
összege
hitelintézetenként
legfeljebb
100 000 euró lehet. A kártalanítás forint összegét a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes, MNB által közzétett
hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A kártalanítás összegének megállapításakor az adott hitelintézetnél tartott
betéteket összevontan veszik figyelembe. Így például, ha a Betétes megtakarítási számláján 90 000 EUR, fizetési számláján pedig
20 000 EUR található, akkor is csak 100 000 EUR összegű kártalanításra jogosult.
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A közös betétekre vonatkozó védelem felső értékhatára
Közös betét esetében a 100 000 euró összegű kártalanítás minden Betétest külön-külön megillet.
A 100 000 euró összegű kártalanítási összeghatár kiszámításakor az olyan számlán elhelyezett betéteket, amely tekintetében jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület vagy hasonló természetű csoport tagjaként két vagy több személy jogosult,
összevontan és úgy kezelik, mintha egyetlen Betétes betétjéről lenne szó.
Egyes esetekben a Betéteseket három hónapig 100 000 eurót meghaladó védelem is megillet. További tájékoztatásért látogasson
el a következő weboldalra: www.oba.hu.
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Kártalanítás
A betétbiztosítási rendszer az Országos Betétbiztosítási Alap. Ez a rendszer 2018. december 31-ig 20 munkanapon, 2019. január
1-től 2020. december 31-ig 15 munkanapon, 2021. január 1-től 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 2024. január 1-től 7
munkanapon belül kártalanítást fizet az Ön betétjeire legfeljebb 100 000 euró összeghatárig.
Amennyiben ezeken a határidőkön belül nem kapja meg a kártalanítást, úgy vegye fel a kapcsolatot a betétbiztosítási rendszerrel.

Egyéb fontos információk
A betétbiztosítási rendszerek általában minden lakossági betétes és vállalkozás számára védelmet nyújtanak. A kivételek,
amelyek meghatározott betétekre vonatkoznak, megtalálhatók a betétbiztosítási rendszer weboldalán. Kérésre a hitelintézet is
tájékoztatja Önt arról, hogy a védelem kiterjed-e bizonyos termékekre vagy sem. A hitelintézet a számlakivonaton is feltünteti,
hogy a betétek védelem alá esnek-e.
További tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: www.oba.hu

Általános Szerződési Feltételek
Gyámhatósági számla
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