A Takarékbank Zrt., mint a Fókusz Takarék Jogutódja - Már nem forgalmazott
lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről hirdetménye

Közzététel: 2020.07.31.
Hatályos: 2020.08.01.
A Közzététel napjával meghirdetett módosítások: 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.

Jogelőd Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
A hirdetményben szereplő számla termékek esetében új számlanyitás nem lehetséges, 2017. október 01től új szerződés nem köthető

Számla nyitási díj

DÍJ
díjmentes

Számlavezetési díj

256.- Ft/hó

MEGNEVEZÉS

1.
2.
3.

Pénzforgalmi jutalék
Terhelések:
• Papír alapon benyújtott eseti megbízás,
átutalás
•

Interneten benyújtott eseti megbízás, átutalás

•

Viber átutalás, megbízás

•

Készpénz felvétel1

•

Készpénz felvétel konverzióval

•

Bejelentett, de elmulasztott készpénz felvét

•
•
•
•

Rendszeres, tartós megbízás számla terhére
Csoportos beszedési megbízás díja
Fiókon belüli, saját számlák közötti átvezetés
TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti
átvezetés
Jóváírások:
• Banki jóváírások, átutalások
• Készpénz befizetés
• Készpénz befizetés konverzióval
•

Postán érkező jóváírások

0,40%, min. 204.- Ft/tétel
+ (0,30% max. 6.000.-Ft)*
0,30%, min. 102.- Ft/tétel
+ (0,30% max. 6.000.-Ft)*
0,30 %, min. 15.360.-Ft max.
102.400.-Ft
+ (0,30% max. 6.000.-Ft)*
0,30 %, min. 307.-Ft, max.
10.240.- Ft + 0,60%
0,61 %, min. 512.-Ft, max. 10
.240.- Ft + 0,60%
0,10 %, min. 1.024.-Ft,max.
4.096.-Ft
153.-Ft/tétel
153.-Ft/tétel
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
0,20 %, min. 614.-Ft,max.
12.288.-Ft
Mindenkor hatályos postai
hirdetmény szerint
4.096.- Ft/tétel

4.

• IG2-es tétel visszahívása
SMS szolgáltatás:

512.- Ft
díjmentes
30.- Ft/sms
30.- Ft/sms

5.

• Szolgáltatás egyszeri regisztrációs díja
• Szolgáltatási díj
• SMS jelentés naponta (egyenlegközlés) díja
• SMS jelentés (forgalmi tételenként) díja
Internet bank szolgáltatás:

1.536.- Ft/számla
díjmentes
30.- Ft/sms
30.- Ft/sms
díjmentes
3.072.- Ft

6.

• Egyszeri regisztrációs díj
• Szolgáltatási díj
• SMS jelentés naponta (egyenlegközlés) díja
• SMS jelentés (forgalmi tételenként) díja
• SMS-ben aláírási jelszó kiküldése
• Letiltási, feloldási díj
Kivonat díjai:
•
•

Havonta egy kivonat postai díja (jogszabály
szerint)
Havonta egy kivonatnál több kivonat postai díja

díjmentes
256.- Ft/kivonat

1

Megjegyzés 2014. február 01-től: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján, az abban meghatározott
feltételek fennállása esetén, adott naptári hónapban, első két alkalommal forintban teljesített pénztári készpénzkifizetés, vagy ATM-ből történő
készpénzfelvétel együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részére a díj nem vonatkozik, a hivatkozott jogszabályban
meghatározott feltételek teljesülése esetén a készpénzfelvétel százötvenezer forintig díjmentes. Azok az ügyfelek, akik a törvény hatályba lépését
megelőzően, azaz 2013.11.21-én rendelkeztek bankkártyával, a díjmentességet kizárólag az ATM-ből történő készpénzfelvételhez kapcsolódóan
érvényesíthetik. Akik a fenti időpontban nem rendelkeztek bankkártyával, a díjmentességet 2014.12.31-ig pénztári-, vagy az időközben igényelt
bankkártyával történő ATM-es készpénzfelvételhez kapcsolódóan is érvényesíthetik.
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•

7.

Számlatulajdonos kérésére rendkívüli kivonat
díja
• Számlatulajdonos kérésére archív kivonat díja
Egyéb díjak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igazolás számlára érkező jövedelemről
Azonnali beszedési megbízás (inkasszó)
Felhatalmazás kezelés, nyilvántartásba vétel
(idegen bank által benyújtott)
Számlatulajdonos megbízásából telefax
igénybevétel
Felszólítási díj
Felmondási díj
a számlanyitástól számított 6 hónapon belül
nyitott számla megszüntetése esetén
Igazolás önkormányzati ellátáshoz (segélyek,
különböző támogatások)
Nyomtatvány költségek
Megbízás módosítás
Késedelmi kamat
Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés,
külön bankári levelezés
Tévesen megadott IBAN bankszámlaszám
miatti költség
Konverziós jutalék

819.- Ft/kivonat
1.536.- Ft/kivonat
2.560.- Ft/db
716.- Ft/db
512.- Ft/db
1.024.- Ft/oldal
819.- Ft

921.- Ft
307.- Ft/db
díjmentes
122.- Ft/tétel
Mindenkori jegybanki alap kamat
+6%
0,20%, min. 3.584.- Ft
külföldi bank által felszámított díj
0,15%, min. 512.- Ft

2020.08.01. után regisztrált másodlagos azonosító kapcsán felszámítandó díjak:
1.500 Ft/alkalom, de akciósan
• Másodlagos azonosító
díjmentes 2021.01.31-ig
regisztrálás/módosítás/törlés bankfiókban**
1.500 Ft/alkalom, de akciósan
• Másodlagos azonosító hosszabbítás bankfiókban
díjmentes 2021.01.31-ig
(jelenleg még nem igényelhető szolgáltatás)***

8.

Devizában végzett műveletek kondíciói devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes
személyek részére forintban vezetett bankszámlákhoz kapcsolódóan
Takarékszövetkezeti 0,40 %, min. 4.096,- Ft,
• Forint számla terhére indított
saját
max. 122.880,- Ft
devizaforgalmi átutalás
deviza eladási
+ (0,3% max. 6.000.Ft)*
0,40%,
min. 204.• Forint számla terhére indított
Ft/tétel
devizaforgalmi átutalás – SEPA
+ (0,30% max. 6.000.átutalás bankon kívül (papír
Ft)*
alapon)
0,30%, min. 102.• Forint számla terhére indított
Ft/tétel
devizaforgalmi átutalás – SEPA
+ (0,30% max. 6.000.átutalás bankon kívül
Ft)*
(elektronikusan rögzítve)
Takarékszövetkezeti
• Forint számla javára érkező
0,20 %, min. 2.560,- Ft,
saját
devizaforgalmi átutalás
max. 71.680,- Ft
deviza vételi
0,40%, min. 4.096,- Ft,
• Forint számla terhére indított
max. 122.880,- Ft
forint átutalás külföldre
+ (0,3% max. 6.000.Ft)*
0,51 %,
• Sürgősségi felár
min. 5.120,- Ft
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Mentes a jutalék és díjfizetési kötelezettség alól:
•
A takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések.
•
Az ügyfél takarékszövetkezetnél lévő hiteleivel kapcsolatos átvezetések.
Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza
átutalások, akkor a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelő költségviseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre:
−
EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel
kerül benyújtásra, a Takarékszövetkezet a megbízást SHA költségviseléssel,
−
EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalások
esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, a
Takarékszövetkezet a megbízást SHA költségviseléssel.
* 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.
20.000 Ft –ot meghaladó részre, amennyiben a kölcsön, vagy hiteltörlesztés átutalással történik.
*** 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.
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