
Lakossági Bankszámla Hirdetmény

Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.takarek.hu weboldalunkon, valamint megtekinthetőek bármelyik Takarék Kereskedelmi Bank bankfiókjában.

- Az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó, jelen Hirdetményben nem szereplő díjak/ költségek a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Bankszámla Alaphirdetmény 12. számú melléklete tartalmazza. [1]

Hatályos: 2019. november 01. napjától
Közzététel napja: 2019. augusztus 30.

Módosított közzététel napja: 2019. október 25.

A TAKARÉK Kereskedelmi Banki bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak,

továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. A védelem kizárólag a bankszámlákra és a

betétekre vonatkozik. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.

2019. október 31. napján a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. beolvad  a Takarékbank Zrt.-be, így általános jogutódjává a Takarékban Zrt. válik. 

Az ezzel összefüggésben szükséges – 2019. november 01. napjától hatályos – változásokat jelen hirdetményben piros kiemeléssel jelöltünk, melyek az alábbiak:

• kamatok, díjak, jutalékok elszámolásának esedékessége, 

• átmenetileg megváltozik a TeleBank szolgáltatáson kezdeményezett átutalási díjak felszámításának módja

•  Telebank PIN boríték pótlása postai úton 2019. november 1. napjától felfüggesztésre kerül,

•  Telebank PIN boríték pótlása Takarék Kereskedelmi Banki Bankfiókba 2019. november 1. napjától megszüntetésre kerül,

•  a NetB@nk elnevezése Takarék Netbank elnevezésre változik.

A módosítás oka: a jogutódlással összefüggésben - Lakossági és pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételei 2.8-as pont 3. alpontjában foglalt, - informatikai feltételekben történő változás.

A Takarék Kereskedelmi Bank tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy: 

1/20. számú melléklet – Takarékszámlához

kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek
Ezen számlacsomagra 2019. október 31. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás nem lehetséges.

A Takarékszámla megnevezése 2018. április 16-áig FHB Takarékszámla volt.
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TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt. - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

1/20. számú melléklet – Takarékszámla  2019.11.01

Bankszámla devizaneme:                          HUF    [1]

1.  Takarékszámlához kapcsolódó kamatok, díjak, jutalékok

Számlavezetéshez kapcsolódó kamatok, díjak, jutalékok

Számlavezetési díj elektronikus kivonat esetén: Havonta 0 Ft - 0 Ft -

Számlavezetési díj postai kivonatküldés esetén: Havonta 446 Ft - 446 Ft -

Számlanyitási díj (egyszeri): - 0 Ft - 0 Ft -

Minimum nyitóösszeg (egyszeri): A számla megnyitásakor 10 000 Ft - 10 000 Ft -

Csomagváltási díj (alkalmanként): - 0 Ft - 0 Ft -

Haláleseti kedvezményezett jelölése (megbízásonként): Megbízás megadásakor 1 842 Ft - 1 842 Ft -

Rendelkező bejelentése: A bejelentéskor 0 Ft - 0 Ft -

Számlazárási díj a számlanyitástól számított 6 hónapon belül: A számla bezárásakor 2 258 Ft - 2 258 Ft -

Látra szóló betéti kamat: Havonta, hó utolsó napján évi: 0,01% (EBKM: 0,01%) - évi: 0,01% (EBKM: 0,01%) -

Hűségbónusz mértéke nyugdíjas törzsszámmal és nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező ügyfelek 

esetében:

A számlanyitás napját 

követő 2. év számlanyitással 

egyező napját követő 

első munkanapon

évi: 0,25% (EBKM: 0,25%) - évi: 0,25% (EBKM: 0,25%) -

Hűségbónusz mértéke nyugdíjas törzsszámmal és nyugdíjas igazolvánnyal nem rendelkező 

ügyfelek esetén:

A számlanyitás napját 

követő 2. év számlanyitással 

egyező napját követő 

első munkanapon

évi: 0,10% (EBKM: 0,10%) - évi: 0,10% (EBKM: 0,10%) -

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 kapcsolódó bankszámlára vagy ALFA számlára:
Tranzakció napján/

tételenként

Mindenkori érvényes 

postai díj + 229 Ft
-

Mindenkori érvényes 

postai díj + 229 Ft
-

Kapcsolódó bankszámláról vagy ALFA számláról történő átvezetés jóváírása: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Kapcsolódó bankszámlára vagy ALFA számlára VIBER rendszeren 

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

Kapcsolódó bankszámlára vagy ALFA számlára bejövő 

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

Azonnali inkasszóval történő beszedés a kapcsolódó 

bankszámla vagy ALFA számla javára:
Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Terhelések

Eseti átutalási megbízások

Bankon belüli átutalási megbízások Bankfiókban:

Saját számlák között átvezetés: Tranzakció napján 111 Ft - 111 Ft -

Saját számlák közötti konverziós átvezetés: Tranzakció napján 111 Ft - 111 Ft -

Bankon belüli átutalási megbízások TeleBank szolgáltatáson keresztül: [2]

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

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

Díjtípus Esedékesség

Hatályos banki díjak mértéke: Banki díjak mértéke a megelőző Hirdetményben:

Banki Alapdíjak
+ az Alapdíjat kiegészítő 

további díj mértéke:
Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat kiegészítő 

további díj mértéke:
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1/20. számú melléklet – Takarékszámla  2019.11.01

Díjtípus Esedékesség

Hatályos banki díjak mértéke: Banki díjak mértéke a megelőző Hirdetményben:

Banki Alapdíjak
+ az Alapdíjat kiegészítő 

további díj mértéke:
Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat kiegészítő 

további díj mértéke:

Bankon belüli átutalási megbízások Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül:

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

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

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

Bankon kívüli eseti átutalási megbízások: - Nem rögzíthető. - Nem rögzíthető. -

- Nem rögzíthető. - Nem rögzíthető. -

- Nem rögzíthető. - Nem rögzíthető. -

Azonnali beszedési megbízás:

„Nyugdíjas” típusú Takarékszámlát nyithat az az ügyfél, aki Tranzakció napján Nem rögzíthető. - Nem rögzíthető. -

Azonnali inkasszóval történő terhelés jogosult kérésére felhatalmazó levél alapján bankon kívül: Tranzakció napján Nem rögzíthető. - Nem rögzíthető. -

Azonnali inkasszóval történő terhelés jogosult kérésére, hatósági megkeresés alapján: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Felhatalmazás kezelése: A megbízás megadásakor 0 Ft - 0 Ft -

Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Jóváírások

Készpénzbefizetés Bankfiókban:

Forint készpénz befizetése kapcsolódó bankszámlára vagy ALFA számlára: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Valuta készpénz befizetése kapcsolódó bankszámlára vagy ALFA számlára: Tranzakció napján 0 Ft - 0 Ft -

Terhelések

Készpénzfelvétel Bankfiókban:

Forint készpénz felvétele: Tranzakció napján A szolgáltatás nem elérhető - A szolgáltatás nem elérhető -

Valuta készpénz felvétele: Tranzakció napján A szolgáltatás nem elérhető - A szolgáltatás nem elérhető -

Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó egyéb díjak:

   Előre megrendelt forint készpénz felvételének meghiúsulása: Meghiúsulást követően A szolgáltatás nem elérhető - A szolgáltatás nem elérhető -

Előre megrendelt valuta készpénz felvételének meghiúsulása: Meghiúsulást követően A szolgáltatás nem elérhető - A szolgáltatás nem elérhető -

   Hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő átvétele: Tranzakcióval egyidejűleg / db Bankjegy névértékének 5,00%-a - Bankjegy névértékének 5,00%-a -

Hiányos (csonka) érme csere céljából történő átvétele: Tranzakcióval egyidejűleg / db Érme névértékének 10,00%-a - Érme névértékének 10,00%-a -

Bankjegy és érme töredék (50% vagy annál kisebb 

bankjegy vagy érme darab) csere nélküli átvétele:
Tranzakcióval egyidejűleg / db 0 Ft - 0 Ft -

A kamatláb mértéke havonta, a hónap utolsó banki munkanapján változik. Értékét a hónap 

utolsó előtti banki munkanapján jegyzett Magyar Nemzeti Bank alapkamat (MNB alapkamat) 

mértékéhez viszonyítjuk. Jelen Hirdetmény hatályba lépésekor érvényes MNB alapkamat 

mértéke: 0,90%.

Tranzakcióval egyidejűleg 0,15%,  min. 180 Ft - 0,15%,  min. 180 Ft -

   Pénzérme váltás (címletenként 100 db felett): Tranzakcióval egyidejűleg 1,20%,  min. 121 Ft - 1,20%,  min. 121 Ft -

A kamat elszámolása a napi záróegyenleg alapján, a kamatjóváírás havonta történik. Tranzakcióval egyidejűleg 2,40%,  min. 121 Ft - 2,40%,  min. 121 Ft -

-

Közüzemi (csoportos beszedési) megbízás:

Rendszeres átutalási megbízások

Hó/Havi kamatperiódus alatt az előző hónap utolsó munkanapjától az aktuális hónap utolsó előtti munkanapjáig tartó időszakot

értjük.
Nem kapcsolódhat a számlához. - Nem kapcsolódhat a számlához.
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Díjtípus Esedékesség

Hatályos banki díjak mértéke: Banki díjak mértéke a megelőző Hirdetményben:

Banki Alapdíjak
+ az Alapdíjat kiegészítő 

további díj mértéke:
Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat kiegészítő 

további díj mértéke:

1.  Takarékszámlához kapcsolódó Takarék Netbank, TeleBank szolgáltatás és egyéb szolgáltatások díjai és jutalékai:

Takarék Netbank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak

 Takarék Netbank szolgáltatás igénylési díja: Igénylés alkalmával 0 Ft - 0 Ft -

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

 Részletes hiteláttekintő havi díja: [3] Havonta Nem kapcsolódhat a számlához - Nem kapcsolódhat a számlához -

 Takarék Netbank SMS szolgáltatás havi díja: [4] Havonta Nem kapcsolódhat a számlához - Nem kapcsolódhat a számlához -

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

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

Belépési jelszó pótlás díja: Pótlással egyidejűleg 121 Ft - 121 Ft -

Számlakivonat Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül történő letöltésének díja: Alkalmanként 0 Ft - 0 Ft -

 Takarék Netbank szolgáltatás letiltásának díja: Letiltás alkalmával 0 Ft - 0 Ft -

 Takarék Netbank szolgáltatás letiltás feloldásának díja: Feloldás alkalmával 0 Ft - 0 Ft -

TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak és jutalékok [2]

TeleBank szolgáltatás igénylés díja: Igénylés alkalmával 0 Ft - 0 Ft -

TeleBank szolgáltatás: Havonta 0 Ft - 0 Ft -

 TeleBank PIN boríték pótlás postai úton - 2019. november 01. napjától felfüggesztésre kerül: PIN boríték postázásakor 239 Ft - 239 Ft -

 TeleBank PIN boríték pótlás díja TAKARÉK Kereskedelmi Banki Bankfiókban - 2019. november 

01. napjától megszüntetésre kerül:
PIN boríték postázásakor 239 Ft - 239 Ft -

 TeleBank PIN boríték pótlás díja SMS-ben: PIN boríték postázásakor 239 Ft - 239 Ft -

Egyéb díjak

Számlakivonat pótlása: Számlakivonat pótlásakor 615 Ft - 615 Ft -

Számlakivonat felár külföldre: Számlakivonat postázásakor 615 Ft - 615 Ft -

Számlatulajdonos kérésére kiállított igazolás díja: Igazolás kiállításakor 615 Ft - 615 Ft -

Igazolások és egyéb okiratok másolásának díja: Másolás alkalmával / oldal 180 Ft - 180 Ft -

Teljesítésre befogadott megbízás utólagos módosítása, visszavonása a feldolgozást követően:
A törlés/visszahívás 

elindításakor
239 Ft - 239 Ft -

Eseti értesítési díj (telefon, fax, levél) - belföldre: Értesítéssel egyidejűleg 351 Ft - 351 Ft -

Eseti értesítési díj (telefon, fax, levél) - külföldre: Értesítéssel egyidejűleg 615 Ft - 615 Ft -

Ügyintézési díj: Ügyintézéskor 2 452 Ft - 2 452 Ft -

Számla zárolás díja: Számla zárolásakor 180 Ft - 180 Ft -

Felszólító levél díja: Levél postázásakor 615 Ft - 615 Ft -

Bankszámlakivonat bankfióki visszatartás díja - kivonat átvételekor fizetendő (a kivonatkészítést 

követő hó 15. napjáig átvett kivonat esetén a díjat nem számoljuk fel):

Kivonat átvételekor/ 

kivonatonként
239 Ft - 239 Ft -
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„Standard” típusú Takarékszámlát nyithat az az ügyfél, aki

● a TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt-nél lakossági bankszámlát nyit vagy vezet, és nem jogosult a lentebb taglalt „Ifjúsági” vagy „Nyugdíjas” típusú bankszámla megnyitására

„Ifjúsági” típusú Takarékszámlát nyithat az az ügyfél, aki

● Takarék Hello számlával rendelkezik (18. életévének betöltéséig) vagy

● a TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt.-nél vezetett lakossági bankszámlával rendelkező Számlatulajdonos, és kiskorú gyermekre való tekintettel a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása mellett nyit Takarékszámlát.

2.  Takarékszámla kamatozása

„Standard” típusú Takarékszámla

Beérkező jóváírás(ok) összege / hó  [5] Kamat típusa Kamat mértéke %-ban (évi) EBKM mértéke %-ban (évi)

0 Ft Alapkamat 0,01% 0,01%

1 Ft  -  4 999 Ft Prémium kamat 1 MNB alapkamat -3,50%, de min. 0,05% 0,05%

0 Ft Alapkamat 0,01% 0,01%

5 000 Ft  -  9 999 Ft Prémium kamat 2 MNB alapkamat -2,50%, de min. 0,10% 0,10%

10 000 Ft-tól Prémium kamat 3 MNB alapkamat -1,50%, de min. 0,15% 0,15%

„Ifjúsági” típusú Takarékszámla

Beérkező jóváírás(ok) összege / hó  [5] Kamat típusa Kamat mértéke %-ban (évi) EBKM mértéke %-ban (évi)

1 Ft  -  2 499 Ft Prémium kamat 1 MNB alapkamat -3,50%, de min. 0,05% 0,05%

2 500 Ft  -  4 999 Ft Prémium kamat 2 MNB alapkamat -2,50%, de min. 0,10% 0,10%

5 000 Ft-tól Prémium kamat 3 MNB alapkamat -1,50%, de min. 0,15% 0,15%
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„Nyugdíjas” típusú Takarékszámlát nyithat az az ügyfél, aki

● saját jogú öregségi, vagy végleges rokkant nyugdíjas státuszú és ezt a jogállást NYUFIG határozattal vagy nyugdíjas igazolvánnyal igazol.

● Két néven nyitandó Takarékszámla esetén mindkét Számlatulajdonos nyugdíjas státuszúnak kell lennie, továbbá a státuszt mindkettőjüknek igazolnia szükséges a fenti módok egyikével.

Lábjegyzet:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Beérkező jóváírás(ok) összege / hó  [5] Kamat típusa Kamat mértéke %-ban (évi) EBKM mértéke %-ban (évi)

„Nyugdíjas” típusú Takarékszámla

0 Ft Alapkamat 0,01% 0,01%

1 Ft  -  4 999 Ft Prémium kamat 1 MNB alapkamat -3,50%, de min. 0,05% 0,05%

A Takarékszámla megnyitása napját követő 2 év után a számlanyitással egyező napot követő munkanapon a Bank a jelen Hirdetményben meghatározott mértékű, egyszeri Hűségbónuszt fizet. A Hűségbónusz jóváírásának feltétele, hogy a számlanyitást követő 2 éven keresztül a 

Takarékszámlára minden hónapban legalább a jelen Hirdetményben előírt legalacsonyabb Prémium kamat eléréséhez szükséges összeg érkezzen, és egyetlen hónapban sem történjen rajta – a kamatadó levonását kivéve – semmilyen jogcímen terhelés. A Hűségbónusz a futamidő alatt 

egy alkalommal jár, a futamidő első 2 évére előírt feltétel teljesítése esetén. Amennyiben az itt írt időszak alatt a Számlatulajdonos a leírt feltételeket nem tartja be, a Hűségbónuszra való jogosultságát elveszti.

5 000 Ft  -  9 999 Ft Prémium kamat 2 MNB alapkamat -2,50%, de min. 0,10% 0,10%

10 000 Ft-tól Prémium kamat 3 MNB alapkamat -1,50%, de min. 0,15% 0,15%

A kamatláb mértéke havonta, a hónap utolsó banki munkanapján változik. Értékét a hónap utolsó előtti banki munkanapján jegyzett Magyar Nemzeti Bank alapkamat (MNB alapkamat) mértékéhez viszonyítjuk. Jelen Hirdetmény hatályba lépésekor érvényes MNB alapkamat mértéke: 

0,90%.

A kamat elszámolása a napi záróegyenleg alapján, a kamatjóváírás havonta történik.

Hó/Havi kamatperiódus alatt az előző hónap utolsó munkanapjától az aktuális hónap utolsó előtti munkanapjáig tartó időszakot értjük.

A Takarékszámla kizárólag Forint devizanemben vezethető, és kizárólag Forint devizanemben vezetett kapcsolódó lakossági bankszámla mellé nyitható.

A „Beérkező jóváírás(ok) összege / hó” oszlopban szereplő összeghatárok a havi megtakarítási növekményre, azaz a számlán történő havi jóváírások összegére vonatkoznak. A számla teljes egyenlege után fizetendő mindenkori havi kamat mértéke az adott hónapban beérkezett

havi jóváírások összértéke alapján kerül meghatározásra és jóváírásra.

Amennyiben a havi kamatperiódus alatt a Takarékszámla terhére terhelési tranzakció történik, úgy a terheléssel érintett hónapra – a Betét összegétől függetlenül – a teljes egyenlegre fizetett kamat mértéke évi 0,00% (EBKM: 0,00%).

Amennyiben a Takarékszámla egyenlege eléri az 5.000.000 Ft-ot, úgy a Bank a teljes megtakarításra – a havi megtakarítás összegétől függetlenül – az adott Takarékszámla típushoz előírt mértékű Alapkamatot, terhelés esetén 0,00% kamatot fizet.

EBKM (egységesített betéti kamatláb mutató)

Az EBKM a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III.25.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően került kiszámításra. A betéti szerződés részletes leírását a Lakossági és Pénzforgalmi Bankszámlák Általános Szerződési 

feltételei tartalmazzák.

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.

A szolgáltatás keretein belül a Bank Takarék Netbankkal rendelkező Ügyfeleinek rövid szöveges üzenet (SMS) formájában Takarék Netbank sikeres, sikertelen bejelentkezéseiről, letiltásáról információt ad.

2019. november 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.
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