Bankszámlaszerződés felmondása esetében mire figyeljen
Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani azon esetekről és hatásaikról, melyeknél, szolgáltatás
vagy termék kapcsolódik a felmondott bankszámlaszerződéshez. A felmondás a Fizetési számla
lezárását és valamennyi kapcsolódó szolgáltatás egyidejű megszüntetését/megszűnését eredményezi,
ideértve az Elektronikus szolgáltatásokat, Bankkártya szolgáltatást, valamint a Folyószámlahitelt és
mindazt a megtakarítási jellegű betétszámlát, amelynek megnyitásához/fenntartásához a Hitelintézet
(kapcsolódó) Fizetési számla meglétét írja elő.
Lekötött betét: Amennyiben a Fizetési számlához kapcsolódik lekötött betét és a számla megszüntetésre
kerül, úgy az ahhoz tartozó összes lekötés megszűnik, a betét futamidejét tekintve lejárat előtti
feltörésnek minősül, hirdetmény alapján a bank nem fizet kamatot és esetleges betétfeltörési díjat
eredményezhet.
Bankkártya: Amennyiben a Fizetési számlához Bankkártya kapcsolódik és a Számlatulajdonos/
Kártyabirtokos a bankkártyát nem adja le a bankkártya szerződés megszüntetésének
kezdeményezésekor, akkor azt a Bank letiltja, azaz a bankkártya ügyfél által történő leadása, vagy
letiltása nem feltétele a Keretszerződés felmondására irányuló nyilatkozat benyújtásának. A Fizetési
számla a Keretszerződés felmondására irányuló nyilatkozat benyújtásának dátumától számított 1 hónap
múlva szűnik meg.
Széfszolgáltatás: A széfbérlőnek, amennyiben a szerződésében nem volt feltétel a Fizetési bankszámla
nyitása és fenntartása, lehetősége van a széfszolgáltatást változatlan formában igénybe ven ni.
Amennyiben feltétel volt a Fizetési számla vagy pénzforgalmi számla nyitása és az megszűnik, abban
az esetben megszűnik a Széf Szerződés is, kivéve, ha a Széfbérlő a megszűnéssel / megszüntetéssel
egyidejűleg másik, a Banknál vezetett forint devizanemű bankszámláját Kapcsolódó bankszámlaként
megjelöli.
Jelzáloghitel: Amennyiben a bankszámla megléte/fenntartása a bankkal kötött jelzáloghitelszerződés
kedvezményes kondícióinak feltétele volt, úgy a bankszámla megszűnése a kamat átárazódásához
vezethet. Ha a jelzáloghitelszerződés szerinti törlesztő részletek, il letve a szerződésből eredő bármely
tartozás megfizetése az adós felhatalmazásán alapuló banki beszedéssel történt, úgy az adós köteles e
célból a banknál másik bankszámlát nyitni, az új számlára vonatkozóan a banki beszedésre
felhatalmazást adni, ennek hiányában az esedékes fizetési kötelezettségeit közvetlenül a hitelnyilvántartási számlára teljesíteni átutalással, vagy pénztári befizetéssel szerződés-módosítás nélkül.
Adós a jelzáloghitel-szerződésben tudomásul vette, és kifejezetten elfogadta, hogy az e bből eredően
esetleges késedelem, vagy bármely más jogkövetkezmény az adóst terheli .
Babaváró Hitel, Személyi Hitel: Amennyiben a Fizetési számla bármely Hitelhez kapcsolódóan
törlesztési számlaként került megadásra és/vagy a Hitelhez kapcsolódó kamatkedvezmény érdekében
vállalt havi jóváírás vagy tranzakciós vállalás teljesítésének helyéül szolgál, a Fizetési számla
felmondása a hitel átárazásával járhat, valamint a hitel törlesztésére szolgáló új számla Fizetési
számlamegnyitása szükséges, annak hiányában a Bank a törlesztés érdekében technikai
törlesztőszámlát biztosít, mely a törlesztés módjának változását eredményezi. A törlesztés módjának
módosítása szerződésmódosításnak minősül, amelynek díját a Számlatulajdonos köteles megfizetni.

Folyószámlahitel: Amennyiben a Fizetési számlához kapcsolódik folyószámlahitelkeret, a Fizetési
számla megszűnésével, a folyószámlahitel szerződés is megszűnik, és a felhasznált összeg megfizetése
egyösszegben esedékessé válik.
Egyéb bankszámlához kapcsolódó szolgáltatás: A Fizetési számla megszüntetése a kapcsolódó
szolgáltatások megszűnését eredményezi, ide értve a Netbank, sms és egyéb kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatásokat.
Mindemellett szeretnénk felhívni figyelmét, hogy számlazárásakor a Fizetési számlák és fizetési
számlákhoz kapcsolódó betételek Általános Szerződési Feltételei 2.8. pontjában foglaltak alapján a
szerződő Felek legkésőbb a Szerződés megszűnése napján kötelesek egymással elszámolni. A Fizetési
számla a megszüntetés/megszűnés időpontjában, amennyiben 0,-Ft-tól eltérő egyenleget mutat, azt a
Hitelintézet az alábbiak szerint számolja el:
Pozitív egyenleg átutalására a Számlatulajdonos a Keretszerződés felmondásakor megbízást adhat. A
Számlatulajdonos által megadott célszámlára a Hitelintézet az átutalás díjával csökkentett összeget
küldi meg. Pénztári kifizetés is igénybe vehető, ebben az esetben a Hitelintézet a pénztári kifizetés
díjával csökkentett összeget fizeti ki.
Amennyiben a Fizetési számla úgy szűnik meg, hogy a Hitelintézet Számlatulajdonossal szemben
fennálló követelései teljes mértékben nem kerülnek kiegyenlítésre, a Hitelintézet a késedelmes
összegre –a jogviszony megszűnésére tekintet nélkül késedelmi kamatot számít fel, és jogosult
követelését polgári úton érvényesíteni, vagy harmadik személynek követelés érvényesítése céljából
átadni, illetve követelését harmadik személyre engedményezni.
További információt a https://takarekbank.hu/maganszemelyek/tajekoztatok# oldalon talál.
Kérdések esetén, kérjük, keresse bankfiókjainkat (https://takarekbank.hu/atm-fiok), hívja telefonos
Ügyfélszolgálatunkat (+06 1 311 3110) vagy írjon nekünk a kozpont@takarek.hu címre.
Üdvözlettel:
Takarékbank Zrt.

