A Takarékbank Zrt., mint a Fókusz Takarékszövetkezet jogutódja Vállalkozói számlavezetés díjtételei hirdetménye

A hirdetmény módosításának oka:
- 2020. december 12. napjától a Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül is biztosított az azonnali fizetéshez
kapcsolódó Másodlagos azonosító regisztrálása, törlése és érvényességének meghosszabbítása, a hirdetményben
foglalt kondíciókkal
- Tekintettel arra, hogy a másodlagos azonosító módosítása a korábbi azonosító törlésével és az új azonosító
regisztrációjával valósul meg, így a módosítás megnevezésű szolgáltatás 2021.01.01. hatállyal kivezetésre kerül.
Közzététel: 2020.12.11.
Hatályba lépés: 2020.12.12.
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 kondíciómódosítást 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 felmondására a fenti határidőig nem kerül sor. Ebben az esetben úgy tekintjük, hogy a feltételek módosulását
tudomásul vették, elfogadták. Ennek értelmében 2018. október 01-től 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.

Jogelőd Borotai Takarékszövetkezet
Vállalkozói ügyfelek részére
A hirdetményben szereplő számla termékek esetében új számlanyitás nem lehetséges, 2017. október 01-től új szerződés
nem köthető

A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy:
-A 2020. szeptember 01. napját követően a Lakossági és Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési
Feltételei hatálya alatt létrejött bankkártya jogviszonyokra irányadó kondíciókat a Takarékbank Zrt. Vállalati Bankkártya
Szolgáltatás Hirdetménye tartalmazza.
A jelen hirdetményben megjelenítésre kerülő bankkártya termékek értékesítése megszüntetésre kerül.
-2020.09.01 napját megelőzően létrejött bankkártya szerződések esetén a jelen kondíciós listában szereplő díjak
vonatkoznak az alább leírt módon:
Az egységes termékkínálat kialakítása és a magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében, 2020. márciusában a
Bank megújította bankkártya portfólióját. A Bank a korábban kibocsátott bankkártyákat 2020.09.01-től ütemezetten új
kártyatípusokra cseréli, a kártyák cseréje 2021. február 28-ig tart. A módosított feltételek a bankkártya aktiválásával,
legkésőbb az új kártya kézhezvételét követő 2. hónap utolsó napján lépnek hatályba. Az új kártyatípus kondíciói
megegyeznek a korábbi típus kondícióival, ezért az új típusra vonatkozó kondíciók továbbra is a jelen hirdetményben
találhatóak és megegyeznek a korábbi típusnál szereplő kondíciókkal.
Pl.: Amennyiben Önnek jelenleg VISA Business bankkártyája van, amit a korábbi MasterCard Business bankkártyája
helyett kapott, akkor Önre a MasterCard Business kártyatípusnál feltüntetett kondíciók az irányadóak.

Korábbi (hirdetményben szereplő) kártya termék

2020. második felében postázott új, utód termék

MC Business

VISA Business

MC Electronic Business

VISA Business Unembossed

1. FORINT PÉNZFORGALMI SZÁMLA, MIKROVÁLLALKOZÁSSAL ÉS MIKROVÁLLALKOZÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ
VÁLLALKOZÁSSAL
Számlanyitás
Pénztári befizetés alapvalutában
Pénztári befizetés idegen valutában
Pénztári kifizetés alapvalutában
Pénztári kifizetés idegen valutában
Bankon belüli átutalás indítás
1 - 2 000 000 Ft-ig
2 000 000 Ft felett (2 000 001 Ft-tól)
Bankon belüli átutalás indítás saját számlák közötti átvezetéssel
Bankon kívüli forint átutalás indítás
1 - 2 000 000 Ft-ig
2 000 000 Ft felett (2 000 001 Ft-tól)
Bankon belüli és kívüli forint átutalás fogadás
Hiteltörlesztés bankszámláról
Belföldi deviza átutalás fogadás
Belföldi deviza átutalás indítás (deviza utalás belföldre)
Deviza átutalás fogadás
Deviza átutalás indítás (forint és deviza utalás külföldre)

Új számla nyitása nem lehetséges
0,05 %, min. 112 Ft
0,1 %, min. 327 Ft
0,84 %, min. 542 Ft
0,11 %, min. 327 Ft
0,46 %, min. 112 Ft
0,15 % + 6 144 Ft / tétel
0,15 %, min. 112 Ft
0,53 %, min. 215 Ft
0,225 %, + 6 144 Ft / tétel
költségmentes
0,3%, max. 6 000 Ft / tétel
983 Ft / tétel
0,3 %, min. 3 819 Ft max. 125 542 Ft
983 Ft / tétel
0,3 %, min. 3 819 Ft max. 125 542 Ft

Deviza átutalás indításbankon kívülre - SEPA átutalás
1 - 2 000 000 Ft-ig
2 000 000 Ft felett (2 000 001 Ft-tól)
SWIFt igazolás díja (külföld és belföld)
Postai készpénz átutalási megbízás befizetés jóváírása
VIBER átutalás indítás
Sorban álló tétel után naponta
Postaköltség
Felszólítási díj
Számlazárási díj
Számláról igazolás kiadása (terhelés, jóváírás)
Számlakivonat másolat díja
Bankinformáció
Pénzszállításkor lerendelt összeg nem került felvételre

0,53 %, min. 215 Ft
0,15 % + 6 144 Ft / tétel
1 966 Ft / db
81 Ft / tétel + 0,36 %, min. 112 Ft / db
0,76%
min. 43 622 Ft / tétel
112 Ft / db
költségmentes
542 Ft
1 710 Ft / hó
1 095 Ft / db
1 095 Ft / db
2 181 Ft / db
5 457 Ft / alkalom

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

Másodlagos azonosító regisztrálás/törlés NetBank-ban*

250 Ft/alkalom, de akciósan díjmentes 2021.01.31-ig

Másodlagos azonosító hosszabbítás Netbank-ban**

250 Ft/alkalom, de akciósan díjmentes 2021.01.31-ig

Betétkamat jóváírás negyedévente
* Esedékesség: megbízás napján
** Esedékesség: meghosszabbítás napján

2. LETÉTI SZÁMLA (ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE)
Pénzforgalmi számla mellé, letéti számla nyitható. A letéti számla kamat és költségmentes.

3. INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁS DÍJAI
Pénzforgalmi számlák esetében
(mikrovállalkozások, mikrovállalkozásnak nem
minősülő vállalkozások részére)
Regisztrációs díj
Havi díj
SMS díj
Bankon kívüli forint átutalás indítás

költségmentes
542 Ft / hó
25 Ft / SMS

1 - 2 000 000 Ft-ig
2 000 000 Ft felett (2 000 001 Ft-tól)
Bankon belüli forint átutalás indítás
1 - 2 000 000 Ft-ig
2 000 000 Ft felett (2 000 001 Ft-tól)

0,46%
0,15 % + 6 144 Ft / tétel

Bankon belüli forint átutalás indítás saját számlák közötti átvezetéssel

0,05%

0,35%
0,05 % + 6 144 Ft/ tétel

További díjak azonosak az 1. pontban felsorolt mértékekkel.
Pénzforgalmi számlák esetében
(mikrovállalkozások, mikrovállalkozásnak nem
minősülő vállalkozások részére)
Regisztrációs díj (egyszeri)
SMS tételdíj

481 Ft
25 Ft / SMS

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.

