A Takarékbank Zrt., mint a Fókusz Takarékszövetkezet jogutódja - Már nem
forgalmazott Gyámhatósági számlák, Társasházak, Egyesületek, Alapítványok
Pénzforgalmi Számlavezetési Hirdetménye

hirdtmény módosításának
Közzététel: 2020.12.31.
Hatályos: 2021.01.01.
A közzététel napjával meghirdetett módosítás:
• 2021. január 01-jétől elérhető a Másodlagos azonosító érvényességének
meghosszabbítása a fiókhálózatban a hirdetményben foglalt kondíciókkal (közzététel:
2020.12.31.)
• 2021. január 01-jétől elérhető a Fizetési kérelem szolgáltatás a hozzá kapcsolódó
értesítési lehetőségekkel együtt, a hirdetményben foglalt kondíciókkal. A szolgáltatás
bankfiókban igényelhető (közzététel: 2020.12.31.)
• 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:
2020.11.01.)
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 HAJÓSI TAKARÉK
Pénzforgalmi szolgáltatásainak ügyviteli költségeiről, díjairól és jutalékairól, illetve egyéb
kapcsolódó díjakról
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
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1. Számlanyitási díj
2. Számlavezetési/zárlati díj (amennyiben a számlán adott
hóban nem volt forgalom, úgy nem kerül felszámításra!)
Számlakivonatok díja
Postai úton:
havi egy kivonat kiküldése a hóvégi zárlatot
követően
havinál gyakoribb kivonat küldése
Személyes átvétel esetén:
havi egy kivonat átadása a hóvégi zárlatot követően
havinál gyakoribb kivonat átadása
Számlakivonat elektronikus továbbítással
Kimutatások, igazolások:
Visszamenőleges forgalmi kimutatás az aktuális évről
Visszamenőleges forgalmi kimutatás korábbi évről
Banki igazolások kiadása
3. Postai küldemény
ajánlott levélben
tértivevénnyel
4. Forgalmi jutalékok
Takarékszövetkezeten kívüli belföldi átutalások,
beszedések:
- papír alapon:
- internetbankon:
Takarékszövetkezeten belüli átvezetés:
- papír alapon:
- internetbankon:
Takarékszövetkezeten belül az azonos, részben azonos
tulajdonosi körrel rendelkező számlák közötti átvezetés
díjmentes.
Nemzetközi deviza átutalások papír alapon:

0,-Ft
225,-Ft/hó

díjmentes
153,-Ft/kivonat
díjmentes
25,-Ft/kivonat
díjmentes
204,-Ft/kivonat
512,-Ft/kivonat
512,-Ft/db
307,-Ft
460,-Ft

0,46%/tétel (min:256,-Ft, max:12.288,-Ft)
0,40%/tétel (min:102,-Ft, max:12.288,-Ft)
0,30%/tétel (min:102,-Ft, max:9.216,-Ft)
0,25%/tétel (min:102,-Ft, max:9216,-Ft)

0,46%/tétel (min:2.048,-Ft, max: 35.840,Ft)
+ az idegen banki jutalék

SEPA átutalás indítás bankon kívülre:
-

VIBER tétel indítása
5. Jóváírás
6. Készpénzfelvétel pénztárban
7. Internetbank szolgáltatás díjai
Egyszeri regisztrációs díj
Havi díj
SMS-ben kiküldött hitelesítés díja
Jelszó letiltás-feloldás díja
8. SMS-szolgáltatás díjai
Egyszeri regisztrációs díj
Havi díj
Kiküldött SMS-ek díja
TAKARÉKBANK ZRT.
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
Telefon: (+36 1) 311 3110

papír alapon:
internetbankon:

0,46%/tétel (min:256,-Ft, max:12.288,-Ft)
0,40%/tétel (min:102,-Ft, max:12.288,-Ft)

0,51%/tétel (min:12.288,-Ft, max:92.160,Ft)
díjmentes
0,76%/tétel (min:256,-Ft, max:30.720,-Ft)
0,-Ft
102,-Ft
20,-Ft/sms
díjmentes

0,-Ft
0,-Ft
25,-Ft/sms
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9. Keretszerződés felmondási díja
számlanyitástól számított 6 hónapon belül
számlanyitástól számított 6 hónapon túl
Fizetési kérelem szolgáltatás

1.536,-Ft
0,-Ft

Fizetési kérelem havidíj

100 Ft / Havonta, hó utolsó napján

Fizetési kérelem indítása tételenként

50 Ft / Havonta, hó utolsó napján

Fizetési kérelem fogadásának tiltása megadott fizetési számlára
vonatkozóan

500 Ft / Tranzakció napján

Fizetési kérelem fogadás tiltásának feloldása

500 Ft / Tranzakció napján

a) Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag (kizárólag csomagban igényelhető)
SMS értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja

25 Ft / Havonta, hó utolsó napján

SMS értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja

25 Ft / Havonta, hó utolsó napján

SMS értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról
(sikeres/sikertelen) tételdíja

25 Ft / Havonta, hó utolsó napján

SMS értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja

25 Ft / Havonta, hó utolsó napján

b) Fizetési kérelemhez kapcsolódó e-mail Értesítési csomag (kizárólag csomagban igényelhető)
E-mail értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja

0 Ft / Havonta, hó utolsó napján

E-mail értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja

0 Ft / Havonta, hó utolsó napján

E-mail értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról
(sikeres/sikertelen) tételdíja

0 Ft / Havonta, hó utolsó napján

E-mail értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja

0 Ft / Havonta, hó utolsó napján

2020.08.01. után regisztrált másodlagos azonosító kapcsán felszámított díjak:
Másodlagos azonosító regisztrálás/módosítás/törlés
bankfiókban*

1 500Ft/alkalom, akciósan díjmentes
2021. 1 01.31-ig

Másodlagos azonosító hosszabbítás bankfiókban**1

1 500Ft/alkalom, akciósan díjmentes
2021.01.31-ig

Másodlagos azonosító regisztrálás/törlés Netbank-ban*
Másodlagos azonosító hosszabbítás Netbank-ban**

250 Ft/ alkalom, de akciósan díjmentes
2021.01.31-ig
250 Ft/ alkalom, de akciósan díjmentes
2021.01.31-ig

* Esedékesség: megbízás napján
** Esedékesség: meghosszabbítás napján
1
Másodlagos azonosító meghosszabbításra vonatkozó igényt bankfiókban 2021. január 01-jétől fogad be a
Bank.

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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