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2023. április 30-ig használt díjtípus megnevezések, definíciók 2023. május 1-től hatályos díjtípus megnevezések, definíciók

Készpénzfelvétel MTB ATM-ből Készpénzfelvétel MBH ATM-ből

Készpénzfelvétel saját vagy integrációs ATM-ből, 

Készpénzfelvétel belföldi saját ATM-nél
Készpénzfelvétel saját ATM-ből

Egyenleg lekérdezése saját vagy integrációs ATM-en keresztül Egyenleg lekérdezése korábbi Takarékbank ATM-en

Egyenleg lekérdezése MTB ATM-en, Egyenleg lekérdezés díja 

ATM-nél
Egyenleg lekérdezése korábbi Takarékbank ATM-en

PIN-kód csere MTB ATM-ben, PIN-kód módosítás díja ATM-nél PIN-kód csere korábbi Takarékbank ATM-en

Saját ATM-eknek számítanak az MTB Zrt. elfogadói hálózatába 

kapcsolt ATM-ek, valamint az MKB Bank Nyrt. ATM-ei.

Saját ATM-eknek számítanak a jogelőd Takarékbank Zrt. 

elfogadói hálózatába kapcsolt ATM-ek, valamint az MKB Bank 

Nyrt. ATM-ei.

A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, arról hogy:

A számlához kapcsolt személyek általi TeleBank szolgáltatás igénylés benyújtása vagy a szolgáltatás megléte.

Magyar Posta Zrt. dolgozói státusz fennállása.

• Ezen számlacsomagra 2020. december 07-től után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás nem lehetséges.

•  A Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó Posta Folyószámlahitel 2019. október 31. napjáig átvett kérelmek esetén kondíciói 2020. augusztus 31. napjától külön hirdetményben 

érhetők el, mely megtalálható, a lent jelzett honlapon.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy: 

2023. április 30-án egyesül a Magyar Bankholding két tagbankja, a Takarékbank Zrt. (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., továbbiakban: Takarékbank) és az MKB Bank Nyrt. (1056

Budapest, Váci utca 38., továbbiakban: MKB Bank). A két kereskedelmi bank egyesülése során a Takarékbank beolvad az MKB Bankba. Az egyesült bank MBH Bank Nyrt. (továbbiakban:

MBH Bank) név alatt működik tovább.

- A Magyar Nemzeti Bank az egyesülést H-EN-I-57/2023.  számon, 2023.02.06. napján engedélyezte. 

- Ugyanezen időponttal az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., továbbiakban: MTB/MTB Zrt.) által kibocsátott bankkártyaállomány-átruházásra 

kerül az MKB Bankra. 

- A beolvadás időpontját megelőzően a jogelőd Takarékbank Zrt. által függő kiemelt közvetítőként értékesített bankkártya az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. szolgáltatása volt. 

- Az állományátruházással az MBH Bank Nyrt. az MTB Zrt. által kötött bankkártya szerződésekben az MTB Zrt., mint kibocsátó helyébe lépett.

- Jelen hirdetményben közölt egyoldalú módosítások az MTB „A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” 7.3. pontjában 

meghatározott ok alapján történtek, amely az alábbi: 

„A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, a Hitelintézet működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás, és a működési költségeinek hátrányos változása így különösen banki 

szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban, eljárásokban, banki szolgáltatások igénybevételében, valamint informatikai és biztonságtechnikai feltételekben történő változás”.

2023. május 1. napjától a hirdetményben megjelenítésre kerülő tranzakció elnevezések az alábbi megfeleltetés szerint módosulnak. 

A Bankszámlacsomag igénylésének és fenntartásának feltétele:

Az MBH Bank Nyrt., mint a Takarékbank Zrt. Jogutódjának hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén 

alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

3. számú melléklet 

Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek

HATÁLYOS: 2023. MÁJUS 01. NAPJÁTÓL

KÖZZÉTÉTEL NAPJA:  2023. FEBRUÁR 28.

A számlához kapcsolható valamely betéti kártyatípusra vonatkozó főkártya igénylés benyújtása.

A Bankszámlacsomag igénylésének feltétele:

A jelen Hirdetmény szerinti Bankszámlán elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított –

melynek feltételeiről a www.oba.hu honlapon tájékozódhat. A védelem kizárólag a bankszámlákra és a betétekre vonatkozik.

Ezen számlacsomagra 2020. december 07-től új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás nem lehetséges.

Tájékoztatjuk, hogy az állományátruházás, illetve ennek következtében a jelen Hirdetményben közzétett szerződésmódosítások alapján Ön legkésőbb 2023. április 30-áig jogosult a

bankkártya szerződését írásban díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondani, továbbá tájékoztatni az MTB-t arról, ha az átruházás tényét, illetve a

szerződésmódosítást nem fogadja el, mely a szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül. Ebben az esetben, kérjük, hogy jelen hirdetmény közzétételét követő két hónapon belül,

de legkésőbb fenti időpontig a Takarékbank Bankkártya Backoffice Osztálya (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.) részére szíveskedjen írásban megküldeni a felmondását tartalmazó

nyilatkozatát.

Felmondás hiányában az állományátruházás tényét és a szerződés-módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük.

-       Az MBH Bank a bankkártya szolgáltatást a kapcsolódó díjak és költségek tekintetében továbbra is az ügyfél számláját vezető jogelőd Takarékbank hirdetménye szerint meghirdetett

kondíciók változatlanul hagyása mellett biztosítja.

-       Az MBH Bank az ATM belföldi készpénzfelvételi szolgáltatást továbbra is a számlát vezető jogelőd Takarékbank hirdetménye szerint meghirdetett változatlan kondíciókkal

biztosítja, az általa üzemeltetett ATM-eken.

-       A bankkártya átruházás időpontjától Ügyfeleink az „Ön egy korábban a Takarékbank által üzemeltetett ATM előtt áll” matricával megjelölt ATM-eken a korábbiakkal azonos módon és

szolgáltatási körben tranzaktálhatnak az alábbi kivétel mellett: 

Az ATM-en történő borítékos és boríték felhasználása nélküli készpénzbefizetésre nincs lehetőség MTB által kibocsátott bankkártyával, az MBH Bank által üzemeltetett ATM-eken, a

szolgáltatás 2023. május 1. napjával kivezetésre kerül.   

-       2023. május 1-jétől a konverziót igénylő bankkártya tranzakciók esetében az eddig az időpontig alkalmazott, a tranzakció feldolgozásakor érvényes MTB külkereskedelmi

devizaárfolyam helyett az MBH Bank által alkalmazott, a tranzakció napján érvényes pénztári deviza nyitó árfolyamon történik az átváltás.



-       Digitális csatornákhoz kapcsolódó szolgáltatások megnevezésének módosulása

2023. április 30-ig használt elektronikus csatorna 

megnevezések

2023. május 1-től hatályos elektronikus csatorna 

megnevezések

Telebank szolgáltatás
MBH Telebank (korábban Takarék)

Takarék Netbank szolgáltatás MBH Netbank (korábban Takarék)

Takarék SMS szolgáltatás (Hírnök) MBH Info (korábban Takarék Hírnök)

2023. április 30-ig használt domain nevek, telefonszámok, 

központi e-mail címek 

2023. május 1-től hatályos domain nevek telefonszámok, 

központi e-mail címek

takarekbank.hu mbhbank.hu

kozpont@takarek.hu ugyfelszolgalat@mbhbank.hu

+36-1 311-3110 +36-1 373-3399

+36 1 3600 366

A Postai ügyfelek részére dedikáltan létrehozott telefonszám 

kivezetésre kerül, az ügyfelek egységesen az alábbi 

telefonszámokon kerülnek kiszolgálásra: belföldről  06 80 350 

350, külföldről a +36 1 373-3399 telefonszámokon.

+36 1 212 0202 +36-1 373-3399 vagy 80 350 350

www.takarekbank.hu/atm-fiok mbhbank.hu/fiokkereso

http://www.mkb.hu/elerhetosegek/fiok-es-atm mbhbank.hu/fiokkereso

FONTOS INFORMÁCIÓK:  a Maestro, MasterCard, VISA Electron és VISA Classic Vésett bankkártyákra vonatkozóan a 8. oldalon a [13]; [14]; [15]; [16] lábjegyzetekben!

A jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetők a www.mbhbank.hu honlapon, valamint megtekinthetők az értékesítésre kijelölt Postahelyeken.

·        Az MTB Zrt. által kibocsátott egyes bankkártya típusokhoz automatikusan kapcsolódó úgynevezett BEÉPÍTETT külföldre szóló utazási biztosítások, a megvalósuló biztosítóváltás

ellenére - a korábbi és az új biztosító folyamatos kockázatviselése mellett – továbbra is fennmaradnak. 2023. május 1-től a biztosítási szolgáltatásokat a CIG Pannónia Első Magyar Általános

Biztosító Zrt. nyújtja.

·         Hirdetmény pontosítás miatt az opcionális biztosítás díja törlésre kerül, mivel a szolgáltatás már nem igényelhető.

-       Domain nevek, telefonszámok, központi e-mail címek, valamint honlap elérhetőségek módosítása

mailto:kozpont@takarek.hu


3. számú melléklet Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek - 2023.05.01

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy: 

- 2020. július 20. napjától jelen bankszámlacsomaghoz kizárólag Visa Unembossed típusú bankkártya igényelhető. A korábban értékesített Maestro/ MasterCard 

Standard Vésett és MasterCard Standard típusú bankkártya kivezetésre kerül. A 2020. július 20. napja előtt létrejött Maestro/ MasterCard Standard Vésett és 

MasterCard Standard típusú bankkártya szerződések esetén a bankkártya lejáratkori megújítása, újragyártása, vagy pótlása esetén a lentiekben megadott 

termékpárosítás szerint kerülnek legyártásra a bankkártyák.

- Az egységes termékkínálat kialakítása és a magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében, 2020. márciusában a Bank megújította bankkártya portfólióját. A 

Bank a korábban kibocsátott bankkártyákat 2020. július 20. napjától 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 életbe. Az új kártyatípus kondíciói megegyeznek a 

korábbi típus kondícióival, ezért az új típusra a hirdetményben a korábbi típusnál szereplő kondíciók vonatkoznak.

Pl.: Amennyiben Önnek jelenleg VISA Unembossed bankkártyája van, amit a korábbi Visa Electron  bankkártyája helyett kapott, akkor Önre a Visa Electron 

kártyatípusnál feltüntetett kondíciók az irányadóak.

Korábbi (hirdetményben szereplő) kártya termék 2020. második felében postázott új, utód termék

Maestro Visa Unembossed [16]

Visa Electron/ Visa Classic Vésett Visa Unembossed [16]

 MasterCard Standard [16] Visa Classic

 MasterCard Standard Vésett [16] Visa Unembossed [16]



3. számú melléklet Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek - 2023.05.01

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 

kiegészítő további 

díj mértéke:

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 

kiegészítő további 

díj mértéke:

Bankszámla devizaneme:                          HUF

1.  Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó kamatok, díjak, jutalékok:

Számlavezetéshez kapcsolódó kamatok, díjak, jutalékok

Kedvezményes számlavezetési díj elektronikus kivonattal - feltételek 

teljesítése * esetén:

[1]
Havonta 102 Ft - 102 Ft -

Számlavezetési díj postai úton kiküldött papír alapú - feltételek 

teljesítése * esetén:
Havonta 524 Ft - 524 Ft -

Számlavezetési díj elektronikus kivonattal - feltételek 

teljesítésének * hiányában:
Havonta 419 Ft - 419 Ft -

Számlavezetési díj postai úton kiküldött papír alapú kivonattal - 

feltételek teljesítésének * hiányában:
Havonta 631 Ft - 631 Ft -

[2]

* Számlavezetési díjkedvezmény feltételei: 

Kedvezményes számlavezetési díj - Postai Személyi Kölcsön feltételek 

teljesítése ** esetén a kivonatküldés módjától függetlenül:
Havonta 102 Ft - 102 Ft -

Számlavezetési díj - Posta személyi Kölcsön megléte, de feltételek 

teljesítésének ** hiányában elektronikus kivonattal:
Havonta 102 Ft - 102 Ft -

Számlavezetési díj - Posta Személyi Kölcsön megléte, de feltételek 

teljesítésének ** hiányában postai úton kiküldött papír alapú 

kivonattal:

Havonta 526 Ft - 526 Ft -

[2]

[3]

Számlanyitási díj (egyszeri): A számla megnyitásakor 0 Ft - 0 Ft -

Minimum nyitóösszeg (egyszeri): [4] A számla megnyitásakor 0 Ft - 0 Ft -

Csomagváltási díj Postahelyen értékesített számlacsomagok között::
[5] Alkalmanként,

csomagváltáskor
524 Ft - 524 Ft -

Haláleseti kedvezményezett jelölése (megbízásonként): Megbízás megadásakor 1 052 Ft - 1 052 Ft -

Rendelkező bejelentése: A bejelentéskor 0 Ft - 0 Ft -

Látra szóló betéti kamat: Havonta, hó utolsó napján
évi: 0,01%  

(EBKM: 0,01%)
-

évi: 0,01%  

(EBKM: 0,01%)
-

Fedezetlenségi kamat: Havonta, hó utolsó napján évi:  24,30% - évi:  24,30% -

Átutalási megbízásokhoz kapcsolódó költségek, díjak és jutalékok (min./max.)

Jóváírások 

Postai csekk befizetése számlára:
Tranzakció napján/

tételenként

Mindenkori érvényes 

postai díj + 225 Ft
-

Mindenkori érvényes 

postai díj + 225 Ft
-

Átutalások jóváírása: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

VIBER rendszeren keresztül beérkező átutalások jóváírása: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Bejövő nemzetközi átutalások jóváírása: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Azonnali inkasszóval történő beszedés a számla javára: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

A számlavezetési díjkedvezményt a Bank a Magyar Posta Zrt-vel megkötött Együttműködési 

Megállapodása hatálya alá tartozó munkavállalói számára biztosítja; minimum havi 40 000 Ft 

egyösszegű külső jóváírás beérkezése esetén.

** Posta Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó számlavezetési 

díjkedvezmény feltételei: 

Díjtípus

Posta Flotta Bankszámla

Esedékesség

Banki díjak mértéke az előző Hirdetményben:Hatályos banki díjak mértéke:

A számlavezetési díjkedvezményt a Bank minimum havi 80.000 Ft összesen külső jóváírás és 

élő Posta Személyi Kölcsön szerződés fennállása esetén biztosítja a törlesztésre megjelölt 

számla vonatkozásában. Élő Posta Személyi Kölcsön szerződésnek minősül a pozitívan 

elbírált, de még nem folyósított, valamint a fel nem mondott, fennálló tőketartozással 



3. számú melléklet Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek - 2023.05.01

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 

kiegészítő további 

díj mértéke:

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 

kiegészítő további 

díj mértéke:

Bankszámla devizaneme:                          HUF

Díjtípus

Posta Flotta Bankszámla

Esedékesség

Banki díjak mértéke az előző Hirdetményben:Hatályos banki díjak mértéke:

Terhelések

Bankon belüli átutalási megbízások Postahelyen:

Forintban indított átutalás: Tranzakció napján
0,35%,  min. 314 Ft, 

max. 8 956 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,35%,  min. 314 Ft, 

max. 8 956 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Saját számlák között átvezetés: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Bankon belüli átutalási megbízások TeleBank szolgáltatáson keresztül:[6]

Forintban indított átutalás: Tranzakció napján
0,30%,  min. 260 Ft, 

max. 6 850 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,30%,  min. 260 Ft, 

max. 6 850 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Devizában indított átutalás (konverzióval): Tranzakció napján
0,25%,  min. 787 Ft, 

max. 18 199 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,25%,  min. 787 Ft, 

max. 18 199 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Saját számlák között átvezetés: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Saját számlák közötti konverziós átvezetés: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Bankon belüli átutalási megbízások Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül:

Forintban indított átutalás: Tranzakció napján
0,25%,  min. 129 Ft, 

max. 3 424 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,25%,  min. 129 Ft, 

max. 3 424 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Devizában indított átutalás (konverzióval): Tranzakció napján
0,25%,  min. 787 Ft, 

max. 21 072 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,25%,  min. 787 Ft, 

max. 21 072 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Devizában indított átutalás (konverzióval) sürgősségi felára: Tranzakció napján 2 106 Ft - 2 106 Ft -

Saját számlák között átvezetés: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Saját számlák közötti konverziós átutalás: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Saját számlák közötti konverziós átvezetés sürgősségi felára: Tranzakció napján 2 106 Ft - 2 106 Ft -

Bankon kívüli eseti átutalási megbízások Postahelyen:

Forintban indított átutalás: Tranzakció napján 0,35%,  min. 725 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
0,35%,  min. 725 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Bankon kívüli eseti átutalási megbízások TeleBank szolgáltatáson keresztül:[6]

Forintban indított átutalás (InterGiro2): Tranzakció napján
0,30%,  min. 314 Ft, 

max. 15 804 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,30%,  min. 314 Ft, 

max. 15 804 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Forintban, Takarék Jelzálogbank Nyrt. felé hiteltörlesztés átutalása 

(InterGiro2):
Tranzakció napján 0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Devizában indított átutalás (konverzióval), valamint nemzetközi forint 

átutalás:
Tranzakció napján

0,25%,  min. 1 789 Ft, 

max. 62 171 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,25%,  min. 1 789 Ft, 

max. 62 171 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

SEPA átutalás: Tranzakció napján
0,30%,  min. 314 Ft, 

max. 15 804 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,30%,  min. 314 Ft, 

max. 15 804 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

VIBER átutalás: Tranzakció napján

0,50%,  min. 12 383 

Ft, 

max. 123 809 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,50%,  min. 12 383 Ft, 

max. 123 809 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
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Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 

kiegészítő további 

díj mértéke:

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 

kiegészítő további 

díj mértéke:

Bankszámla devizaneme:                          HUF

Díjtípus

Posta Flotta Bankszámla

Esedékesség

Banki díjak mértéke az előző Hirdetményben:Hatályos banki díjak mértéke:

Bankon kívüli eseti átutalási megbízások Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül:

Forintban indított átutalás: Tranzakció napján
0,25%,  min. 250 Ft, 

max. 7 901 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,25%,  min. 250 Ft, 

max. 7 901 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Forintban, Takarék Jelzálogbank Nyrt. felé hiteltörlesztés átutalása: Tranzakció napján 0 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Devizában indított átutalás (konverzióval), valamint nemzetközi forint 

átutalás:
Tranzakció napján

0,25%,  min. 1 789 Ft, 

max. 62 171 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,25%,  min. 1 789 Ft, 

max. 62 171 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Devizában indított átutalás, valamint nemzetközi forint átutalás (nem 

SEPA átutalás) sürgősségi felára (kivéve EGT-n belüli EUR és HUF 

átutalás):

Tranzakció napján 4 216 Ft - 4 216 Ft -

SEPA átutalás: Tranzakció napján
0,25%,  min. 250 Ft, 

max. 7 901 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,25%,  min. 250 Ft, 

max. 7 901 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

VIBER átutalás: Tranzakció napján

0,50%,  min. 12 383 

Ft, 

max. 123 809 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,50%,  min. 12 383 Ft, 

max. 123 809 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Rendszeres bankon belüli átutalási megbízások Postahelyen:

Forintban indított átutalás: Tranzakció napján 88 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
88 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Saját számlák közötti rendszeres átutalás: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Saját számlák közötti, egyenlegtől függő rendszeres átutalás: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Rendszeres átutalási megbízás módosítása / törlése: Módosítást / törlést követően 103 Ft - 103 Ft -

Rendszeres átutalási megbízás törlésének díja - amennyiben a 

megbízás a 2. teljesítési időpont előtt kerül visszavonásra:
Törlést követően 2 106 Ft - 2 106 Ft -

Rendszeres bankon belüli átutalási megbízások TeleBank szolgáltatáson keresztül:[6]

Forintban indított átutalás: Tranzakció napján 77 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
77 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Saját számlák közötti rendszeres átutalás: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Saját számlák közötti, egyenlegtől függő rendszeres átutalás: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Rendszeres átutalási megbízás módosítása / törlése: Módosítást / törlést követően 93 Ft - 93 Ft -

Rendszeres átutalási megbízás törlésének díja - amennyiben a 

megbízás a 2. teljesítési időpont előtt kerül visszavonásra:
Törlést követően 2 106 Ft - 2 106 Ft -
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Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 

kiegészítő további 

díj mértéke:

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 

kiegészítő további 

díj mértéke:

Bankszámla devizaneme:                          HUF

Díjtípus

Posta Flotta Bankszámla

Esedékesség

Banki díjak mértéke az előző Hirdetményben:Hatályos banki díjak mértéke:

Rendszeres bankon belüli átutalási megbízások Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül :

Forintban indított átutalás: Tranzakció napján 66 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
66 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Saját számlák közötti rendszeres átutalás: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Saját számlák közötti, egyenlegtől függő rendszeres átutalás: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Rendszeres átutalási megbízás módosítása / törlése: Módosítást / törlést követően 82 Ft - 82 Ft -

Rendszeres átutalási megbízás törlésének díja - amennyiben a 

megbízás a 2. teljesítési időpont előtt kerül visszavonásra:
Törlést követően 2 106 Ft - 2 106 Ft -

Rendszeres bankon kívüli átutalási megbízások Postahelyen:

Forintban indított átutalás (InterGiro2): Tranzakció napján 177 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
177 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Takarék Jelzálogbank Nyrt. felé rendszeres hiteltörlesztés  (InterGiro2): Tranzakció napján 0 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Rendszeres átutalási megbízás módosítása / törlése: Módosítást / törlést követően 103 Ft - 103 Ft -

Rendszeres átutalási megbízás törlésének díja - amennyiben a 

megbízás a 2. teljesítési időpont előtt kerül visszavonásra:
Törlést követően 2 106 Ft - 2 106 Ft -

Rendszeres bankon kívüli átutalási megbízások TeleBank szolgáltatáson keresztül:[6]

Forintban indított átutalás (InterGiro2): Tranzakció napján 156 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
156 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Takarék Jelzálogbank Nyrt. felé rendszeres hiteltörlesztés (InterGiro2): Tranzakció napján 0 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Rendszeres átutalási megbízás módosítása / törlése : Módosítást / törlést követően 93 Ft - 93 Ft -

Rendszeres átutalási megbízás törlésének díja - amennyiben a 

megbízás a 2. teljesítési időpont előtt kerül visszavonásra:
Törlést követően 2 106 Ft - 2 106 Ft -

Rendszeres bankon kívüli átutalási megbízások Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül:

Forintban indított átutalás (InterGiro2): Tranzakció napján 135 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
135 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Takarék Jelzálogbank Nyrt. felé rendszeres hiteltörlesztés  (InterGiro2): Tranzakció napján 0 Ft
+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Rendszeres átutalási megbízás módosítása / törlése: Módosítást / törlést követően 82 Ft - 82 Ft -

Rendszeres átutalási megbízás törlésének díja - amennyiben a 

megbízás a 2. teljesítési időpont előtt kerül visszavonásra:
Törlést követően 2 106 Ft - 2 106 Ft -
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Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 

kiegészítő további 

díj mértéke:

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat 
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Bankszámla devizaneme:                          HUF

Díjtípus

Posta Flotta Bankszámla

Esedékesség

Banki díjak mértéke az előző Hirdetményben:Hatályos banki díjak mértéke:

Közüzemi (csoportos beszedési) megbízás:

Teljesítés bankon belül:
Tranzakció napján/

tételenként
77 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft
77 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft

Teljesítés bankon kívül:
Tranzakció napján/

tételenként
77 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft
77 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft

Csoportos beszedési megbízás rögzítése - Postahelyen: Megbízás rögzítésekor 103 Ft - 103 Ft -

Csoportos beszedési megbízás rögzítése - TeleBank szolgáltatáson keresztül: Megbízás rögzítésekor 82 Ft - 82 Ft -

Csoportos beszedési megbízás rögzítése - Takarék Netbank 

szolgáltatáson keresztül:
Megbízás rögzítésekor 0 Ft - 0 Ft -

Azonnali beszedési megbízás:

Azonnali inkasszóval történő terhelés jogosult kérésére felhatalmazó 

levél alapján bankon belül:
Tranzakció napján

0,25%,  min. 208 Ft, 

max. 3 161 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft

0,25%,  min. 208 Ft, 

max. 3 161 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft

ezen belül a Takarékbank Zrt-nél fennálló jelzálog/személyi kölcsön 

törlesztés terhelés:

[7]
Tranzakció napján 0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft
0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft

Azonnali inkasszóval történő terhelés jogosult kérésére felhatalmazó 

levél alapján bankon kívül:
Tranzakció napján

0,25%,  min. 208 Ft, 

max. 3 161 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft

0,25%,  min. 208 Ft, 

max. 3 161 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft

Azonnali inkasszóval történő terhelés jogosult kérésére, hatósági 

megkeresés alapján:

Teljesítéskor, vagy az 

inkasszó sorba állításának 

lejáratakor

0,25%,  min. 208 Ft, 

max. 3 161 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

0,25%,  min. 208 Ft, 

max. 3 161 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Felhatalmazás kezelése : Megbízás megadásakor 0 Ft - 0 Ft -

Jóváírások

Készpénzbefizetés Postahelyen:

Forint készpénz befizetése: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Terhelések

Készpénzfelvétel Postahelyen:

Forint készpénz felvétele: Tranzakció napján
0,35%,  min. 524 Ft, 

max. 36 878 Ft
+ 0,60% 

0,35%,  min. 524 Ft, 

max. 36 878 Ft
+ 0,60% 

SMS Szolgáltatás

SMS Szolgáltatás havidíj: [8] Havonta 314 Ft - 314 Ft -

SMS darabdíj: [8] Havonta 24 Ft - 24 Ft -

2.  Takarék Netbank, TeleBank szolgáltatás és egyéb szolgáltatások díjai és jutalékai

Takarék Netbank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak

Takarék Netbank szolgáltatás igénylési díja: Igényléskor 0 Ft - 0 Ft -

Takarék Netbank szolgáltatás havi díja: Havonta 0 Ft - 0 Ft -

Részletes hiteláttekintő havi díja - 2019. november 01. napjától a 

szolgáltatás felfüggesztésre kerül:

[9]
Havonta 106 Ft - 106 Ft -

Aláírási jelszó SMS díja: Alkalmanként 0 Ft - 0 Ft -

Belépési jelszó SMS díja: Alkalmanként 0 Ft - 0 Ft -

Belépési jelszó pótlás díja: Pótláskor 119 Ft - 119 Ft -

Számlakivonat Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül 

történő letöltésének díja:
Alkalmanként 0 Ft - 0 Ft -

Takarék Netbank szolgáltatás letiltásának díja: Letiltáskor 0 Ft - 0 Ft -

Takarék Netbank szolgáltatás letiltás feloldásának díja: Feloldáskor 0 Ft - 0 Ft -

Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok
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Banki díjak mértéke az előző Hirdetményben:Hatályos banki díjak mértéke:

Takarék Netbank tranzakciós díjak:

Autópálya matrica vásárlási díj - 2019. november 01. napjától a 

szolgáltatás felfüggesztésre kerül Tranzakció napján

 Matrica ára + 208 Ft 

kényelmi díj +

 Matrica ára + 208 Ft 

kényelmi díj +

103 Ft szolgáltatási díj 103 Ft szolgáltatási díj

TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak és jutalékok [6]

TeleBank szolgáltatás: Havonta 0 Ft - 0 Ft -

Egyenleg lekérdezés díja TeleBankon: Egyenleg lekérdezésekor 103 Ft - 103 Ft -

TeleBank PIN boríték pótlás díja - 2019. november 01. napjától 

felfüggesztésre kerül:
PIN boríték postázásakor 230 Ft - 230 Ft -

Mobilegyenleg feltöltéshez kapcsolódó díjak

Mobilegyenleg feltöltés kényelmi díj - 2019. november 01. napjától a 

szolgáltatás felfüggesztésre kerül
Minden feltöltéskor 0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
0 Ft

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

Fizetési kérelem szolgáltatás

Fizetési kérelem szerződés megkötése [18] Tranzakció napján 0 Ft - - -

Fizetési kérelem küldés/fogadás beállítása, inaktiválása [18] Tranzakció napján 0 Ft - - -

Fizetési kérelem havidíj
[22] Havonta, hó utolsó 

napján

100 Ft                     

2023. február 13-tól: 

0 Ft

- - -

Fizetési kérelem indítása tételenként

[22]

Havonta, hó utolsó napján

50 Ft                            

2023. február 13-tól 

akciósan, 

visszavonásig 0 Ft

- - -

Fizetési kérelem fogadásának tiltása megadott fizetési számlára 

vonatkozóan

[18]
Tranzakció napján 500 Ft - - -

Fizetési kérelem fogadás tiltásának feloldása       [18] Tranzakció napján 500 Ft - - -

Limitek beállítása [19] Tranzakció napján 0 Ft - - -

a) Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag                 

(kizárólag csomagban igényelhető)

Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag igénylése [18] Tranzakció napján 0 Ft - - -

Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag értesítési 

címének módosítása

[18]
Tranzakció napján 0 Ft - - -

SMS értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja
Havonta, hó utolsó 

napján
25 Ft - - -

SMS értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja
Havonta, hó utolsó 

napján
25 Ft - - -

SMS értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról      

(sikeres/sikertelen) tételdíja

Havonta, hó utolsó 

napján
25 Ft - - -

SMS értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja
Havonta, hó utolsó 

napján
25 Ft - - -

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]

+ 0,30%, 

max. 6 000 Ft [K]
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Banki díjak mértéke az előző Hirdetményben:Hatályos banki díjak mértéke:

b) Fizetési kérelemhez kapcsolódó e-mail Értesítési csomag                  

(kizárólag csomagban igényelhető)

Fizetési kérelemhez kapcsolódó e-mail Értesítési csomag igénylése
[18]

Tranzakció napján 0 Ft - - -

Fizetési kérelemhez kapcsolódó e-mail Értesítési csomag értesítési 

címének módosítása

[18]
Tranzakció napján 0 Ft - - -

e-mail értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja
Havonta, hó utolsó 

napján
0 Ft - - -

e-mail értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja
Havonta, hó utolsó 

napján
0 Ft - - -

e-mail értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról     

(sikeres/sikertelen) tételdíja

Havonta, hó utolsó 

napján
0 Ft - - -

e-mail értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja
Havonta, hó utolsó 

napján
0 Ft - - -

Egyéb díjak

Másodlagos azonosító regisztrálás/ módosítás/ törlés, Postahelyen: Megbízás napján 1 500 Ft/alkalom -

1 500 Ft/alkalom, 

akciósan díjmentes 

2021.01.31-ig

-

Másodlagos azonosító hosszabbítás Postahelyen 

(jelenleg nem elérhető szolgáltatás):
[17] Meghosszabbítás napján 1 500 Ft/alkalom -

1 500 Ft/alkalom, 

akciósan díjmentes 

2021.01.31-ig

-

Másodlagos azonosító regisztrálás/törlés Netbank-ban: Megbízás napján 250 Ft/ alkalom -

250 Ft/ alkalom, de 

akciósan díjmentes 

2021.01.31-ig

-

Másodlagos azonosító hosszabbítás NetBank-ban: [17] Meghosszabbítás napján 250 Ft/ alkalom -

250 Ft/ alkalom, de 

akciósan díjmentes 

2021.01.31-ig

-

Számlakivonat pótlása: Kivonat pótlásakor 787 Ft - 787 Ft -

Számlakivonat felár külföldre: Kivonat postázásakor 787 Ft - 787 Ft -

Számlatulajdonos kérésére kiállított igazolás díja: Igazolás kiállításakor 787 Ft - 787 Ft -

Igazolások és egyéb okiratok másolásának díja: Másoláskor / oldal 260 Ft - 260 Ft -

Teljesítésre befogadott megbízás utólagos módosítása a feldolgozást 

megelőzően:
Módosítást követően 471 Ft - 471 Ft -

Teljesítésre befogadott InterGiro2-es tranzakció törlése, visszahívása, a 

feldolgozást követően:

A törlés/visszahívás 

elindításakor
3 161 Ft - 3 161 Ft -

Eseti értesítési díj (telefon, fax, levél) - belföldre: Értesítéskor 787 Ft - 787 Ft -

Eseti értesítési díj (telefon, fax, levél) - külföldre: Értesítéskor 1 105 Ft - 1 105 Ft -

Ügyintézési díj: Ügyintézéskor 2 632 Ft - 2 632 Ft -

SWIFT másolat díja: Kiállításkor 2 632 Ft - 2 632 Ft -

Számla zárolás díja: Zároláskor 260 Ft - 260 Ft -

Felszólító levél díja: Levél postázásakor 787 Ft - 787 Ft -

Kifizetési utalvány díja: Számla zárásakor
Mindenkori érvényes 

postai díj + 526 Ft
-

Mindenkori érvényes 

postai díj + 526 Ft
-
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3.  Lakossági Bankkártyák díjai, jutalékai

Számlacsomaghoz ajánlott kártyatípusok:

Maestro  [13], [15];  VISA Electron [14], [15];  VISA Classic Vésett  [15];  MasterCard Standard Vésett[15], [16] Visa Unembossed  [16]

Főkártya éves díj - első évben, feltétel teljesítés (Kártyaszerződés 

napjától számított 60 napon belül min. egy db 3000 Ft értékű vásárlás) 

esetén:

[10]

Évente 0 Ft - 0 Ft -

Főkártya éves díj - első évben (fenti teljesítés hiányában): Évente 3 899 Ft - 3 899 Ft -

Főkártya éves díj - második évtől: Évente 3 899 Ft - 3 899 Ft -

Társkártya éves díj: Évente 3 899 Ft - 3 899 Ft -

Kártya gyártási díj: [11] Előállítás napján 1 052 Ft - 1 052 Ft -

Kártya letiltás díj: A kártya letiltásakor 0 Ft - 0 Ft -

Kártyapótlás díj - Maestro kártya esetén: Előállítás napján 673 Ft - 673 Ft -

Kártyapótlás díj - VISA Electron/ Visa Unembossed esetén: Előállítás napján 693 Ft - 693 Ft -

Kártya újragyártás díj: Előállítás napján 1 209 Ft - 1 209 Ft -

PIN-kód újragyártás díj: Előállítás napján 604 Ft - 604 Ft -

MasterCard Standard [12] [16]

Főkártya éves díj - első évben, feltétel teljesítés (Kártyaszerződés 

napjától számított 60 napon belül min. egy db 3000 Ft értékű vásárlás) 

esetén:

Évente 2 106 Ft - 2 106 Ft -

Főkártya éves díj - első évben (fenti teljesítés hiányában): Évente 6 112 Ft - 6 112 Ft -

Főkártya éves díj - második évtől: Évente 6 112 Ft - 6 112 Ft -

Társkártya éves díj: Évente 6 112 Ft - 6 112 Ft -

Kártya gyártási díj: [11] Előállítás napján 2 106 Ft - 2 106 Ft -

Kártya letiltás díj: A kártya letiltásakor 0 Ft - 0 Ft -

Kártyapótlás díj: Előállítás napján 693 Ft - 693 Ft -

Kártya újragyártás díj: Előállítás napján 2 632 Ft - 2 632 Ft -

PIN-kód újragyártás díj: Előállítás napján 631 Ft - 631 Ft -

Tranzakciós díjak :

Maestro  [13], [15];  VISA Electron [14], [15];  VISA Classic Vésett  [15];  MasterCard Standard Vésett [15], [16]   Visa Unembossed[16]

MasterCard Standard [12] [16]

Vásárlás bel- és külföldön: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Készpénzfelvétel jogszabályi: Tranzakció napján Havi 2 db díjmentes - Havi 2 db díjmentes -

Készpénzfelvétel belföldi saját ATM-nél: [21] Tranzakció napján 0,35% + 103 Ft + 0,60% 0,35% + 103 Ft + 0,60% 

Készpénzfelvétel Integrációs ATM-nél: [21] Tranzakció napján 0,35% + 103 Ft + 0,60% 0,35% + 103 Ft + 0,60% 

Készpénzfelvétel belföldi egyéb ATM-nél: Tranzakció napján 1,50% + 366 Ft + 0,60% 1,50% + 366 Ft + 0,60% 

Készpénzfelvétel külföldi ATM-nél: Tranzakció napján 1,50% + 366 Ft + 0,60% 1,50% + 366 Ft + 0,60% 

Készpénzfelvétel POSTA-n: Tranzakció napján
0,35% min. 524 Ft, 

max. 36 878 Ft
+ 0,60% 

0,35% min. 524 Ft, 

max. 36 878 Ft
+ 0,60% 

Készpénzfelvétel más belföldi bankfiók POS terminálnál: Tranzakció napján 1,00% + 787 Ft + 0,60% 1,00% + 787 Ft + 0,60% 

Készpénzfelvétel más külföldi bankfiók POS terminálnál: Tranzakció napján 1,00% + 787 Ft + 0,60% 1,00% + 787 Ft + 0,60% 
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Egyéb szolgáltatások díjai:

Maestro  [13], [15];  VISA Electron [14], [15];  VISA Classic Vésett  [15];  MasterCard Standard Vésett [15], [16]   Visa Unembossed[16]

MasterCard Standard [12] [16]

Kártya postázása belföldre: A kártya postázásakor 0 Ft - 0 Ft -

Kártya postázása külföldre: A kártya postázásakor 2 106 Ft - 2 106 Ft -

Egyenleg lekérdezés díja ATM-nél: Egyenleg lekérdezésekor 103 Ft - 103 Ft -

Egyenleg lekérdezés díja POSTA-n: Egyenleg lekérdezésekor
A szolgáltatás jelenleg 

nem elérhető.
-

A szolgáltatás jelenleg 

nem elérhető.
-

PIN-kód módosítás díja ATM-nél: PIN módosításakor 260 Ft - 260 Ft -

Limitmódosítás: Limit módosításakor 260 Ft - 260 Ft -

Bankkártyához kapcsolódó biztosítás díja: [20] Havonta

Maestro, VISA Electron, VISA Classic Vésett típusú bankkártya esetén 

a szolgáltatás nem igényelhető. Nem elérhető

MasterCard Standard típusú bankkártya esetén: díjmentes.
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[K

] 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 Bank 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.

Kedvezményes a Bankkártya éves díja, ha a Bankkártyaszerződés megkötésének időpontjától számított 2 hónapon belül (60 nap türelmi időszak) a Bankkártyához tartozó bankszámla

terhére minimum 1 db sikeres, minimum 3.000 Ft értékű bankkártyás vásárlás történik. A bankkártyás vásárlás és a tranzakció összegének bankszámlán történő tényleges terhelésének

időpontja eltérhetnek egymástól. A Bank a bankkártyás vásárlás tényleges terhelésétől tekinti sikeresnek a tranzakciót. Feltétel teljesítés hiányában a kártya éves díj utólagos terhelése

a Bankszámlán legkésőbb a türelmi időszak lejártát követő második munkanapon történik.

A Bankkártya gyártási díj kizárólag a Bankkártya kibocsátásakor (legelső gyártásakor) kerül terhelésre, megújításakor, újragyártáskor, pótkártya esetleges kibocsátásakor nem.

2015. március 16. napjától a MasterCard Standard bankkártya nem igényelhető.

2019. július 15. napjától jelen bankszámlacsomaghoz nem igényelhető Maestro típusú bankkártya, a termék kivezetésre kerül. 

A 2019. július 15. napja előtt létrejött Maestro típusú bankkártya szerződések esetén, amennyiben a bankkártya lejáratkori megújítására, újragyártására vagy pótlására, illetve a 2019.

július 13. napján és 14. napján kötött szerződés alapján a bankkártya első alkalommal történő rendelkezésre bocsátására 2019. július 15. napja és 2019. október 31. napja között került

sor, úgy ezen bankkártyák VISA Classic Vésett típusú bankkártyára kerültek legyártásra a rájuk vonatkozó kondíciókkal. A 2019. november hónapban lejáró Maestro típusú bankkártyák

szintén VISA Classic Vésett típusú plasztikra kerülnek megújításra.

A 2019. november 01. napját követően VISA Classic Vésett, illetve Maestro típusú bankkártyára vonatkozóan kezdeményezett újragyártás és pótlás esetén VISA Classic Vésett típusú

bankkártya kerül legyártásra a rájuk vonatkozó kondíciókkal. A 2019. december 01. napját követően lejáró VISA Classic Vésett és Maestro típusú bankkártyák VISA Classic Vésett típusú

bankkártyára kerülnek megújításra.

a  20 000 Ft-ot meghaladó részre. 

2019. április 01. napjától jelen bankszámlacsomaghoz nem igényelhető VISA Electron típusú bankkártya. A 2019. április 01. napja előtt létrejött VISA Electron típusú bankkártya

szerződések esetén, amennyiben a bankkártya lejáratkori megújítására, újragyártására vagy pótlására 2019. július 14. napjáig, illetve a 2019. március 28. napján és 29. napján kötött

szerződés alapján a bankkártya első alkalommal történő rendelkezésre bocsátására 2019. április 01. és 2019. július 14. napja között került sor, úgy ezen bankkártyák Maestro típusú

bankkártyára kerültek legyártásra a rájuk vonatkozó kondíciókkal, míg 2019. július 15. napját követően ezen VISA Electron típusú bankkártyák megújítás, pótlás és újragyártás esetén

VISA Classic Vésett típusú bankkártyára kerülnek legyártásra, a rájuk vonatkozó kondíciókkal. 

A 2019. július 15. napja előtt létrejött Maestro típusú bankkártya szerződések esetén, amennyiben a bankkártya lejáratkori megújítására, újragyártására vagy pótlására, illetve a 2019.

július 13. napján és 14. napján kötött szerződés alapján a bankkártya első alkalommal történő rendelkezésre bocsátására 2019. július 15. napját követően kerül sor, úgy ezen

bankkártyák VISA Classic Vésett típusúak lesznek a rájuk vonatkozó kondíciókkal. 

A 2019. április 01. napja előtt létrejött VISA Electron típusú bankkártya szerződések esetén, amennyiben a bankkártya lejáratkori megújítására, újragyártására vagy pótlására 2019.

július 14. napjáig, illetve a 2019. március 28. napján és 29. napján kötött szerződés alapján a bankkártya első alkalommal történő rendelkezésre bocsátására 2019. április 01. napját

követően került sor, úgy ezen bankkártyák Maestro típusú bankkártyára kerültek legyártásra a rájuk vonatkozó kondíciókkal, míg 2019. július 15. napját követően ezen VISA Electron

típusú bankkártyák megújítás, pótlás és újragyártás esetén VISA Classic Vésett típusú bankkártyára kerülnek legyártásra, a rájuk vonatkozó kondíciókkal. 

2020. július 20. napjától jelen bankszámlacsomaghoz nem igényelhető MasterCard Standard Vésett típusú bankkártya, a termék kivezetésre kerül. 

2020. július 20. napjától jelen bankszámlacsomaghoz kizárólag Visa Unembossed típusú bankkártya igényelhető.

2020. november 3-tól az Apple Pay szolgáltatás elérhető a Visa Unembossed kártya esetén. 2021. március 2. napjától a Hirdetményben meghatározott MasterCard kártyák esetén 

elérhetővé válik az Apple Pay szolgáltatás. 

Másodlagos azonosító meghosszabbításra vonatkozó igényt NetBankban 2020.12.12-től, bankfiókban és postahelyen 2021. január 01-jétől fogad be a Bank.

A szolgáltatás bankfiókban, postahelyen és Takarék Netbankban/Takarék Mobilappon igényelhető.

Takarék Netbankban/Takarék Mobilappon elérhető szolgáltatás. 

A bankkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosítási szolgáltatás megszüntetésre kerül, a szolgáltatás 2021. szeptember 30. napjáig biztosított. 

2022. április 1-jétől az ATM belföldi készpénzfelvételi szolgáltatás, MTB ATM-en végzett készpénzfelvételi tranzakció árazásával megegyező feltételekkel vehető igénybe, az MKB Bank 

Nyrt. által üzemeltetett ATM-eken keresztül.

Bankszámlacsomag módosítás esetén a bankszámlacsomag módosítás hónapjában az új számlacsomag szerinti számlavezetési díj terhelésétől eltekintünk. A Bank a Bankszámlanyitás

vagy Bankszámlacsomag-váltás hónapjában az esetleges minimum havi külső jóváírás és havi teljesült tranzakciók hiányában terhelendő számlavezetési díjtól az első hónapban eltekint.

Amennyiben a Bankszámlanyitás vagy Bankszámlacsomag-váltás a tárgyhónap 15. napja után történik, a Bank az esetleges minimum havi külső jóváírás és havi teljesült tranzakciók

hiányában terhelendő számlavezetési díjtól az első 2 hónapban eltekint, mely 2 hónap alatt a számlanyitással/ bankszámlacsomag-váltással érintett hónap, és az azt követő hónap

értendő.Külső jóváírás: a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók. A Takarékbank Zrt. a Takarék Jelzálogbank Nyrt. hitelezésével és időskori életjáradék termékével kapcsolatos számlára

érkező jóváírásokat, saját számlák közötti átvezetéseket, lakossági bankszámláról indított bankon belüli jóváírásokat, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat

jóváírásából származó jóváírásokat nem tekintjük külső jóváírásnak.

Külső jóváírás és a tranzakciók teljesítésnek szempontjából havi periódusnak az esedékes hó végi zárást megelőző hónap 16. napja és az aktuális hónap 15. naptári napja közötti

időszakot értjük. Amennyiben a 15. naptári nap munkaszüneti nap, úgy az azt megelőző napi záró állapot alapján történik a számlavezetési díj kiszámítása.

Amennyiben a kedvezményes számlavezetéshez kapcsolódó Posta Személyi Kölcsön szerződés bármely okból megszűnik, a bankszámlán az adott Posta Számlacsomagra vonatkozó,

Személyi Kölcsönhöz nem kapcsolódó kondíciók lépnek érvénybe.

A minimum nyitó összeg Postahelyen történő bankszámlanyitáskor készpénzes befizetéssel helyezendő el a bankszámlán.

Adott hónap 28. napjáig beérkezett számlacsomag váltási igény, az adott hónap 16-28. napjáig kerül feldolgozásra. A hónap 28. napját követően beérkezett számlacsomag váltási

igények alapján az új bankszámlacsomagok a következő hónap 16-28. napjáig kerülnek beállításra.

A módosítandó számlacsomaghoz tartozó Bankkártya tekintetében, az új számlacsomag szerinti Bankkártya kondíciók a számla csomagváltás megvalósulása napját követő második

munkanaptól kerülnek alkalmazásra.

Postahelyen értékesített számlacsomagról Bankfiókban értékesített számlacsomagra, vagy Bankfiókban értékesített számlacsomagról Postahelyen értékesített számlacsomagra: 2 500

Ft (jelenleg nem elérhető szolgáltatás)

A Postahelyen benyújtott az egyes bankszámlacsomagok Hirdetményében megjelenő „a Takarékbank Zrt.-nél fennálló jelzálog/személyi kölcsön törlesztés terhelés”, kifejezés az

érintett kölcsön szerződésekben, egyéb, ügyfeleknek szóló kommunikációs anyagokban a „törlesztés beszedésének díja” kifejezésként szerepel.

2019.11.01. napjától átmenetileg, a TeleBank szolgáltatáson kezdeményezett átutalások díját úgy számítja fel a Takarékbank, hogy a tranzakció napján a bankfiókban kezdeményezett

átutalás díjával azonos mértékű díjat számít fel, és a TeleBank-on és a bankfiókban kezdeményezett átutalások díjkülönbözetét, a tranzakciót követő hónapban téríti vissza, a

Bankszámlán történő jóváírással. A díjterhelés módjának változásáról és időpontjáról, Hirdetmény útján adunk tájékoztatást. Felhívjuk tisztelt Ügyfelünk figyelmét arra, hogy a fizetési

megbízások megadásakor figyeljen az átmenetileg megnövekedett díjak biztosítására is.

A havi díjak bankszámlánként értendőek. Az SMS darabdíj a bank által regisztrált és kiküldött SMS-ek alapján kerül felszámításra. A Havi és az SMS darabdíj egy összegben a szolgáltatás

aktiválásának napjától kezdve havonta egyszer kerül felszámításra.

A Bankkal, illetve a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-vel szerződött – a Bank által meghatározott körben és tartalommal, a Takarék Netbank felületen nevesített – hitel/kölcsönfajták

tekintetében a Bank tájékoztatási lehetőséget nyújt információszerzésre.

Az akció 2023.02.13-tól érvényes visszavonásig. A Bank a lakossági számlavezetés hirdetményt 60 nappal az akció lejárta előtt elérhetővé teszi a Bank honlapján és a bankfiókokban. A 

hirdetmény hatálybalépése előtt az ügyfeleket a lakossági számlakivonaton előzetesen értesíti.


