A Takarékbank Zrt., mint a Fókusz Takarékszövetkezet jogutódja - Már nem forgalmazott Külföldi, konvertibilis
pénznemben vezetett Fizető számlához

A hirdetmény módosításának oka: A Takarékbank 2020.08.01. napjától az alábbi díjtételeket vezeti be:
az Azonnali fizetési rendszer keretében használatos másodlagos azonosítók bankfiókban történő regisztrálására, módosítására, törlésére és meghosszabbítására* 1.500 Ft/alkalom
számol fel, amely akciósan díjmentes 2021.01.31-ig (Ezen díjtételek nem kerülnek felszámításra azon Ügyfeleinknek, akik 2020.08.01-ig bankfiókban - már regisztráltak Bankunkban
másodlagos azonosítót.)
*(A meghosszabbítás jelenleg még nem igényelhető szolgáltatás.)
A módosítások a hirdetményben piros színnel, és dőlt betűtípussal kerültek jelölésre. A változásnak, vagy annak mértékének megállapítását a hatályon kívül került hirdetmények
rendelkezésre bocsájtása segíti, amelyek megtalálhatók kirendeltségeinkben, valamint elérhetők honlapunkon, a hatályon kívüli hirdetmények között.
Amennyiben a Számlatulajdonos a kondíció módosítást nem fogadja el, akkor jogosult a keretszerződését, díj, költség, vagy egyéb fizetési kötelezettség mentesen, írásban felmondani, a
módosítás hatályba lépése előtti napig.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kondíciók módosítását elfogadottnak tekintjük, amennyiben a változás javasolt hatálybalépése előtt a Takarékszövetkezetet nem tájékoztatják
arról, hogy a módosítást nem fogadják el, illetve a szerződés, megbízás felmondására a fenti határidőig nem kerül sor. Ebben az esetben úgy tekintjük, hogy a feltételek módosulását
tudomásul vették, elfogadták. Ennek értelmében a módosított kondíciók kerülnek alkalmazásra.
A Számlatulajdonos a hirdetmény módosítását a javasolt hatálybalépés előtt is elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a pénzforgalmi szolgáltató által javasolt
időpontban lép hatályba. A módosítás elutasítása a keretszerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.

Közzétéve: 2020.07.31.
Érvényes: 2020.08.01.

JOGELŐD RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE
2013.január 23. előtt nyitott számlákra érvényes
Ezekkel a kondíciókkal Külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett Fizető Számla nem nyitható

Tranzakció típusok

Díjtétel

Számlanyitási díj

0,-EUR

Számlavezetési díj havonta

1,02 EUR

Zárlati költség(A hó utolsó napján a TBANK kedvezményes közép devizaárfolyamán átszámított EUR)

0,-EUR

Deviza számla megszüntetés díja, a számlanyitástól számított 6 hónapon belül nyitott számla megszüntetése esetén

2,04 EUR

Deviza számla megszüntetés díja konverzióval , a számlanyitástól számított 6 hónapon belül nyitott számla megszüntetése
esetén

4,09 EUR

Elektronikus formában
Deviza számla megszüntetés díja, a számlanyitástól számított 6 hónapon belül nyitott számla megszüntetése esetén

1,02 EUR

Deviza számla megszüntetés díja konverzióval, a számlanyitástól számított 6 hónapon belül nyitott számla
megszüntetése esetén
Amennyiben nem rendelkezik Forint Fizető számlával, akkor a számlán tartandó minimum euro összeg
Forgalmi jutalék

2,04 EUR
10,24 EUR

Papíralapon benyújtott
Deviza utalás Ft számláról

0,2% min: 3 584,- Ft max: 30 720,- Ft
+
(0,3% max: 6000,-Ft) **

Ft utalás deviza számláról (IG2)

0,25% min: 8,19 EUR max: 102,4 EUR
(0,3% max: 6000,-Ft) **

+

Deviza utalás deviza számláról

0,20% min: 8,19 EUR max: 102,4 EUR
(0,3% max:6000,-Ft) **

+

Deviza utalás deviza számláról konverzióval
Deviza utalás bankon kívülre - SEPA utalás

0,25% min: 8,19 EUR max: 102,4EUR
+ (0,3% max: 6000,-Ft) **
0,25% min: 8,19 EUR max: 102,4 EUR
(0,3% max: 6000,-Ft) **

Átvezetés Ft számláról saját deviza számlára
Átvezetés Ft számlájáról deviza számlára ügyfelek között

0,01% min.: 2,04 EUR

+

0,01% min: 4,09EUR
(0,3% max: 6000,-Ft) **

Átvezetés ügyfél saját deviza számlái között

0,-EUR

Átvezetés ügyfelek deviza számlái között

0,-EUR

+

Konverziós átvezetés ügyfél saját deviza számlái között
Konverziós átvezetés deviza számláról ügyfelek között

0,01% min.: 2,04EUR

+

0,01% min: 4,09 EUR
(0,3% max: 6000,-Ft) **

Elektronikus úton benyújtott
Deviza utalás Ft számláról

0,15% min: 3 584,- Ft max: 30 720,- Ft
+
0,3% max: 6000,-Ft **

Ft utalás deviza számláról (IG2)

0,2% min: 8,19 EUR max: 102,4 EUR
+ (0,3% max: 6000,-Ft) **

Deviza utalás deviza számláról

0,15% min: 5,12 EUR max: 102,4 EUR
+ (0,3% max: 6000,-Ft) **

Deviza utalás deviza számláról konverzióval

0,2% min: 8,19 EUR max: 102,4 EUR
+ (0,3% max: 6000,-Ft) **

Deviza utalás bankon kívülre - SEPA utalás

Átvezetés Ft számláról saját deviza számlára

Átvezetés Ft számlájáról deviza számlára ügyfelek között

0,2% min: 8,19 EUR max: 102,4 EUR
+ (0,3% max: 6000,-Ft) **
0,01% min.: 1,02 EUR
0,01% min: 3,07 EUR
+ (0,3% max: 6000,- Ft) **

Átvezetés ügyfél saját deviza számlái között

0,-EUR

Átvezetés ügyfelek deviza számlái között

0,-EUR

Konverziós átvezetés ügyfél saját deviza számlái között

0,01% min.: 1,02 EUR

Konverziós átvezetés deviza számláról ügyfelek között

0,01% min: 3,07 EUR
+ (0,3% max: 6000,-Ft) **

Deviza utalás fogadás
Deviza átutalás fogadás konverzióval
Valuta befizetés
Forint befizetés deviza számlára
Készpénzfelvételi díj
Fax költség (EUR számláról való utalás esetén)
Fax költség (Ft számláról való utalás esetén)

0,-EUR
0,01% min: 5,12 EUR
0,-EUR
0,01% min.:5,12 EUR
0,3% min: 1,02 EUR + 06% max: 6000,-Ft
5,12 EUR
1024- Ft

Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése rekl.miatt

10,24 EUR

Függő számláról tétel átvezetése

6,14 EUR

2020.08.01. UTÁN REGISZTRÁLT MÁSODLAGOS AZONOSÍTÓ KAPCSÁN FELSZÁMÍTOTT DÍJAK
Másodlagos azonosító regisztrálás/módosítás/törlés bankfiókban***
Másodlagos azonosító hosszabbítás bankfiókban (jelenleg nem elérhető szolgáltatás)****

1.500 Ft/alkalom, akciósan díjmentes 2021.01.31-ig
1.500 Ft/alkalom, akciósan díjmentes 2021.01.31-ig

** A 20.000 ft –ot meghaladó részre
A természetes személy számlatulajdonos lakossági fizetési számlájáról a magyar államkincstárnál vezetett állampapír-forgalmazás érdekében igénybevett 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.
*** Esedékesség: megbízás napján
**** Esedékesség: meghosszabbítás napján

A jelen Hirdetmény szerinti Bankszámlán elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított – melynek feltételeiről a www.oba.hu honlapon tájékozódhat –,
továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi, melynek részleteiről és feltételeiről a www.szhisz.hu honlapon tájékozódhat.

