Takarékbank Zrt. Private Banking Szolgáltatás Hirdetménye

Közzététel napja: 2020.05.29
Hatályos: 2020. június 01. napjától

Takarékbank Zrt. Private Banking Szolgáltatás Hirdetménye kivonata a Takarékbank Zrt. Lakossági Prémium, Prémium Portfolió és
Private Fizetési Számlatermékek Hirdetményének (KLF3 sz. hirdetmény), valamint Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által
alkalmazott – befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzéke - Privát díjkategória
hirdetményének. A jelen hirdetményben fel nem tűntetett feltételeket, díjakat és költségeket teljes körűen a fenti hirdetmények
tartalmazzák!

A meghirdetett módosítások:
A Takarékbank Private Banking szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó feltételének pontosítása. A Befektetési
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kedvezmények fejezet aktualizálásra került az MTB Zrt. által alkalmazott - befektetési
szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzéke alapján.
2020.március 24. napjáig jelen hirdetményben meghatározott bankszámla termékhez igényelt bankkártya esetében a
bankkártya megújítása, pótlása, újragyártása az eredeti igénylésnek megfelelő kártyatípusra történik, illetve ezen
kártyákkal végzett tranzakciók elszámolása a 2020.március 24. napjáig hatályos díjszabásnak megfelelően történik.

A hirdetményi változások narancssárga kiemeléssel kerültek megjelenítésre.

Betétbiztosítás
A jelen Hirdetmény szerinti Bankszámlán elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által
biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. A védelem kizárólag
a bankszámlákra és betétekre vonatkozik. További részletekről és feltételeiről a www.oba.hu, illetve a
www.szhisz.hu honlapon tájékozódhat.

Jelen Hirdetmény és az ezt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.takarekbank.hu weboldalunkon .
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I.

A Takarékbank Private Banking Szolgáltatás feltételei és díjai

A Takarékbank Private Banking Szolgáltatást a Takarékbank Zrt. (a Bank) azon Ügyfele igényelheti,
aki:


Takarékbank Private Banking keretszerződést köt és



Takarékbank Zrt. által kezelt pénzforgalmi számlával rendelkezik.



Összesítve legalább 30 millió Ft megtakarítással rendelkezik az MTB Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél vezetett Értékpapír- és Ügyfélszámlán, Értékpapír Tartós
Befektetési Számlán (TBSZ), NYESZ ügyfél- és értékpapírszámlán, Portfoliókezelési számlán,
Portfoliókezelési Tartós Befektetési számlán vagy a Takarékbank Zrt. által kezelt pénzforgalmi
számlán.



Vagy vállalja, hogy a fenti, a megtakarítás minimális összegére vonatkozó kritériumnak a
szerződést követő 3. naptári hónap utolsó munkanapjára, azaz a türelmi időn belül megfelel.

A Takarékbank Private Banking Szolgáltatás kedvezményes ügyfélkapcsolati díja a vagyoni
feltétel teljesülése esetén: 5.500 Ft/hó, amely az ügyfél forintban vezetett pénzforgalmi számláján
kerül terhelésre.
A Takarékbank Private Banking Szolgáltatás kiegészítő ügyfélkapcsolati díja a vagyoni feltétel
nem teljesülése esetén: 15.000 Ft/hó, amely az ügyfél forintban vezetett pénzforgalmi számláján kerül
terhelésre.
A Takarékbank Private Banking szerződéskötést követően a Bank a harmadik (3.) naptári hónap utolsó
munkanapjáig türelmi időt ajánl fel az ügyfél számára a megtakarítás minimális összegére előírt fenti
szerződési feltétel teljesítésére. Amennyiben a türelmi idő letelte után sem teljesül a szerződési feltétel,
úgy a szolgáltatás emelt, nem kedvezményes díja kerül felszámításra a következő hónap első napjától
kezdve a feltétel teljesülését követő hónap első napjáig.
Amennyiben az Ügyfél már meglévő Takarékbank Private Banking szolgáltatással rendelkezik és
egymást követő három (3). naptári hónap utolsó munkanapjáig (türelmi idő) nem teljesíti a fentebb taglalt
vagyoni követelményt, úgy szintén elveszíti a jogosultságát a kedvezményes Takarékbank Private
Banki szolgáltatási díjra, azaz a feltételek nem teljesítése esetén felszámított díj kerül felszámításra,
melynek mértéke jelenleg 15.000 Ft/hó, és amelyet a Bank a türelmi időt követő hónap első napjától
számít fel.
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II. A Takarékbank
kedvezmények

Private

Banking

Szolgáltatás

nyújtotta

1. Számlavezetési szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak és kedvezmények

Díjsorok

Számlavezetési díj
Ügyfélkapcsolati díj
Kiegészítő
ügyfélkapcsolati díj

Igénybevételi feltételek

Az I. pontban részletezett feltételek teljesítésével
Az I. pontban részletezett feltételek nem
teljesítésülése esetén
Papír alapon
Hitelintézeten belüli eseti
forint átutalás, más ügyfél
Takarék Internet
számlájára
Banking

Hitelintézeten kívüli eseti
forint átutalás

Papír alapon
Takarék Internet
Banking

Tranzakciós díjak

Hitelintézeten belüli
rendszeres forint átutalás,
más ügyfél számlájára
Hitelintézeten kívüli
rendszeres forint átutalás
Csoportos beszedési megbízás teljesítése
Hitelintézeten belüli eseti
Papír alapon
deviza megbízások, más
ügyfél számlájára
Takarék
Internet
Banking
Hitelintézeten kívüli eseti
Papír alapon
deviza és nemzetközi
átutalási megbízások SEPA
Takarék
Internet
Banking
Hitelintézeten kívüli eseti
deviza megbízások

Kártya éves díj
MasterCard Gold

Takarék
Internet
Banking
Deviza és nemzetközi átutalások jóváírása SEPA
Gyártási díj(2)
Főkártya és Társkártya éves díja(2)
Hitelintézet saját pénztárában

Készpénzfelvételi díjak
MasterCard Gold

Papír alapon

Takarék Csoport ATM-ből(3)
Belföldi idegen ATM-ből(3)
Külföldi ATM-ből

Az I. pontban részletezett
feltételek alapján, a
Takarékbank Private Banking
szolgáltatási szerződés
megkötésével
0 Ft
5 500 Ft
15 000 Ft
0 Ft + 0,30% max. 6 000 Ft
0 Ft, minden hónap első 3
átutalására vonatkozóan
tranzakciódíj és illetékmentes, azt
követően 0 Ft + 0,3% max. 6 000
Ft(1)
0,25% min. 200 Ft, max. 50 000 Ft
+ 0,30% max. 6 000 Ft
0 Ft, minden hónap első 3
átutalására vonatkozóan
tranzakciódíj és illetékmentes, azt
követően 0 Ft + 0,3% max. 6 000
Ft(1)
0 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft
0 Ft + 0,3% max. 6 000 Ft
0 Ft
0,2% min. 1500 Ft, max. 50 000 Ft
+ 0,30 % max.6000 Ft
0,2% min. 1500 Ft, max. 50 000 Ft
+ 0,30 % max.6000 Ft
0,25% min. 200 Ft, max. 50 000 Ft
+ 0,30 % max. 6 000 Ft
0 Ft
+ 0,30 % max. 6 000 Ft
0,25% min. 2000 Ft, max. 50 000 Ft
+ 0,30% max. 6 000 Ft
0,2% min. 1500 Ft, max. 50 000 Ft
+ 0,30 % max.6000 Ft
0 Ft
1 500 Ft
0 Ft
0,4%
min 600 Ft, max 50 000 Ft + 0,60%
0 Ft minden hónap első 3 készpénz
felvételére vonatkozóan, azután
1,0%+100 Ft
1,5%+300 Ft
0 Ft minden hónap első készpénz
felvételére vonatkozóan, azután
1,5%+300 Ft
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SMS szolgáltatás

Takarék SMS Szolgáltatás havi díja(4)
SMS tételdíj(4)

0 Ft
0 Ft minden hónap első 30 db-ra
vonatkozóan, azt követően 25 Ft/db

A természetes személy számlatulajdonos lakossági fizetési számlájáról a Magyar Államkincstárnál vezetett állampapír-forgalmazás érdekében
igénybe vett ügyfélszámlájára történő átutalás esetén: az Alapdíjat kiegészítő díj az átutalás teljes összegére vonatkozóan 0 Ft. A Hitelintézet a
kiegészítő díjat az Alapdíjterheléssel együtt – a 20.000 Ft-ot meghaladó részre - felszámítja, majd a terhelést követő hónapban, terhelés napjára
szóló értéknappal a felszámított kiegészítő díj összegét a fizetési számlán jóváírja.
(2)
Bankkártyaigényléshez a Bankszámlán elhelyezendő az igényelt Bankkártya típus éves díjaként megjelölt összeg. Az éves díj a kibocsátás /
újragyártás évében a kártyakibocsátás és kártyagyártás költségét jelenti, melynek értelmében a kártyaszerződés felmondásából adódóan a
kibocsátással / újragyártással nem érintett években az éves díj időarányosított része jóváírásra kerül az ügyfél számláján.
(3)
A Magyarországon elhelyezett ATM-ből történt forint készpénzfelvétel havonta az első két alkalommal, összesen 150 000 Ft összeghatárig díjés költségmentes a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény értelmében. Az igénybevétel feltételeiről szóló részletes
tájékoztató, valamint az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelölésére vonatkozó nyilatkozat elérhető a Hitelintézet
honlapján, valamint a kirendeltségeken.
(4)
A havi díjak bankszámlánként értendőek. Az SMS darabdíj a bank által regisztrált és kiküldött SMS-ek alapján kerül felszámításra. A havi és az
SMS darabdíj egy összegben a szolgáltatás aktiválásának napjától kezdve havonta egyszer kerül felszámításra.
(1)

2. Befektetési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak és kedvezmények
Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. díjkedvezményt biztosít azon Takarékbank Private
Banking Szolgáltatási szerződéssel rendelkező Ügyfeleinek, akik Értékpapír- és ügyfélszámlát vezetnek
a MTB Zrt.-nél. Az itt nevesített számlákhoz tartozó díjakat a hatályos „MTB Zrt. által alkalmazott befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzéke –
Privát díjkategória” tartalmazza, amely megtalálható a www.takarekbank.hu, és a www.mtb.hu
oldalakon, valamint az alábbiakban. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési
Szolgáltatások itt fel nem tűntetett feltételeit, díjait és költségeit az MTB Magyar Takarékszövetkezeti
Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő Szolgáltatásokra Vonatkozó
Üzletszabályzata és annak díjjegyzékei, mellékletei tartalmazzák.

Megnevezés

Értékpapír- és
Ügyfélszámla
megnyitásának díja

Belépő
díjkategória

Takarékbank Private
Banking díjkategória

díjmenetes

díjmenetes

Esedékesség

-

Állományi díj(1)
Belföldi befektetési
alapok, valamint belföldi
és külföldi kibocsátású,
hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
(jelzáloglevelek, vállalati
kötvények, állampapírok)
Egyéb belföldi értékpapír,
valamint egyéb külföldi
kibocsátású értékpapírok

(1)

0,05%/év
0,20%/év

2020.09.30.-ig:
0,03%/év

0,05%/év
0,20%/év

Az átlagos éves —
fizikai és dematerializált —
értékpapír állomány
alapján kerül kiszámításra
és letéti díj jogcímen
havonta kerül
levonásra.

2020.09.30.-ig:
0,03%/év

Kivéve Portfoliókezelési Befektetési számlán és Portfoliókezelési Tartós Befektetési számlán
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NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK JEGYEINEK FORGALMAZÁSI DÍJA
A nyíltvégű befektetési alapok forgalmazási jutalékai teljes körűen megtalálható Az MTB Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alkalmazott – befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő
szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzékében
Tőzsdei megbízás
(nem derivatív termékek, HUF elszámolás)
Belépő díjkategória

Budapesti Értéktőzsde részvény
szekciójába bevezetett
értékpapírok (részvények,
certifikátok) esetén

Takarékbank Private
Banking díjkategória

1%, min. 3 000,- HUF

0,1%

Határidős index ügylet nyitásánál,
zárásánál, kifuttatásánál

500,- Ft / kontraktus

100,- Ft / kontraktus

Határidős egyedi részvény ügylet
nyitásánál, zárásánál

0,45% + 800,- Ft /
kontraktus

0,1% + 100,- Ft /
kontraktus

Határidős egyedi részvény ügylet
kifuttatásánál

500,- Ft / kontraktus

50,- Ft / kontraktus

Határidős deviza és devizaopciós
ügylet nyitásánál, zárásánál,
kifuttatásánál

500,- Ft / kontraktus

50,- Ft / kontraktus

Részvény és részvényindex opciós
ügylet nyitási díja, lehívási díja
(mind kötelezettnél, mind
jogosultnál)

1.000,- Ft /kontraktus

500,- Ft / kontraktus

Részvény és részvényindex opciós
ügylet zárási díja

díjmentes

díjmentes

50,- Ft / kontraktus

díjmentes

Határidős pozíció átadása (az
átadót terheli)

Esedékesség

Teljesüléskor.
Teljesítési díj
(árfolyamérték
alapján) vétel
/ eladás

Takarékbank Zrt. Private Banking Szolgáltatás Hirdetménye kivonata a Takarékbank Zrt. Lakossági
Prémium, Prémium Portfolió és Private Fizetési Számlatermékek Hirdetményének (KLF3 sz.
hirdetmény), valamint Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alkalmazott – befektetési
szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzéke - Privát
díjkategória hirdetményének. A jelen hirdetményben fel nem tűntetett feltételeket, díjakat és költségeket
teljes körűen a fenti hirdetmények tartalmazzák! Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
fenntartja a jogát, hogy az itt feltüntetett díjakat és költségeket bármikor, a vonatkozó jogszabályokban
foglalt feltételekkel megváltoztassa, amely módosításról ügyfeleit a jogszabályoknak megfelelően
tájékoztatja.
Takarékbank Zrt.
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