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A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2020.01.02. napjától a megújított húszezer forintos bankjegyek 
cseréjére vonatkozó rendelkezések áthelyezésre kerültek a Bank Teljesítési rendjébe. A megújított kettő- és. ötezer forintos 
bankjegyek cseréjére vonatkozó rendelkezések törlésre kerültek. 

 
A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2020.03.02. napján hatályba lép a pénzforgalom lebonyolításáról 
szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet azon módosítása, melynek következtében forint bankszámláról forint devizanemben 
indított eseti átutalási megbízások, azonnali átutalási megbízásként kerülnek teljesítésre, amennyiben a Rendeletben foglalt 
feltételeknek megfelelnek. Ennek megfelelően, a jelen Alaphirdetményben az azonnali fizetési szolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezéseket 2020.03.02. napjától alkalmazza a Bank. A 2020. március 02. napjától igénybe vehető azonnali fizetési 
szolgáltatással összefüggésben az 1. és 11.2. pont kiegészítésre került. 

 
A hirdetményben bekövetkezett változások aláhúzott, kiemelt és dőlt szövegként kerültek megjelenítésre. 
  
Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.takarekbank.hu weboldalunkon, valamint 

megtekinthetőek a Bank egyik jogelődjének, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nek bármelyik bankfiókjában. 
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1. Általános rendelkezések 

Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) egyik 
jogelődjének, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nek a „vállalati” ügyfeleire érvényesek. A Bank meghatározása szerint vállalati 
ügyfélnek minősül a rezidens és nem rezidens jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, egyéb szerv vagy szervezet.   

A Bank jogosult a jelen Hirdetményben feltüntetett kamatokat, költségeket, feltételeket egyoldalúan módosítani. A Bank az ügyfelek 
számára kedvezőtlen betéti kamatmódosításokat a módosítás hatálybalépését megelőzően 15 nappal, minden egyéb negatív irányú 
módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően 2 hónappal jelen Hirdetményében teszi közzé, illetve arról a Lakossági és 
Pénzforgalmi Bankszámla Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott módon értesíti az Ügyfelet. 

Az IG11, illetve IG22 fizetési rendszer hatálya alá tartozó fizetési megbízások - 2020. március 2-ától  az IG3 (azonnali fizetési 
megbízás) - jellemzőit a Takarékbank Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei 
tartalmazza.  

2. Pénzforgalmi bankszámlacsomagok 

 
Az alábbi bankszámla díjcsomagokra vonatkozóan a Bank új szerződést, vagy ezen díjcsomagokra történő díjcsomagmódosítást 
érvényesen nem fogad el: 
 

 Pénzforgalmi forint bankszámla 
o Takarék Start Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Start Bankszámla) 
o Takarék Kisvállalati Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Kisvállalati Bankszámla, 2015. augusztus 31-ig FHB 

Bázis Bankszámla) 
o Takarék Plusz Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Plusz Bankszámla) 
o Takarék Prémium Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Prémium Bankszámla) 
o Takarék Agrár Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Agrár Bankszámla) 
o Takarék Társasházi Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Társasházi Bankszámla) 
o Takarék Partner Bankszámla (könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó, ügyvéd és közjegyző ügyfelek számára 

igénybe vehető) (2018. április 15-ig FHB Partner Bankszámla) 
o Takarék Tanácsadói Számlacsomag (2018. április 15-ig FHB Tanácsadói Bankszámla, 2011. március 31-ig 

Allianz Tanácsadói Számlacsomag) 
o FHB Pénzforgalmi HUF Bankszámla 
o FHB Üzleti Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Start Számlacsomag) 
o FHB Business Plusz Forint Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Business Plusz Forint Számlacsomag) 
o FHB Business Számla – Forint Pénzforgalmi Bankszámla (2011. március 31-ig Allianz Business Számla – Forint 

Pénzforgalmi Bankszámla) 

 Pénzforgalmi  devzizaszámla 
o Takarék Pénzforgalmi Devizaszámla (2018. április 15-ig Pénzforgalmi deviza bankszámla) (EUR, CHF, USD és 

GBP devizanemekben nyitható bankszámla) 
o FHB Business Plusz Deviza Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Business Plusz Deviza Számlacsomag) 

 Egyéb számlatípus: 
o Letéti számla (HUF, EUR, CHF, USD devizanemben nyitható letéti számla ügyvédi, közjegyzői illetve végrehajtói 

tevékenységet folytató ügyfeleinknek) 
o Takarék Likvid betétszámla (2018. április 15-ig FHB Likvid betétszámla) 

 

                                                      
 
1 IG1: az IG2 hatálya alá nem tartozó fizetési megbízások elszámolási módja 

2 IG2: a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi átutalás teljesítése esetén (ide nem ér tve a hatósági átutalást és az átutalási végzést) alkalmazandó 

elszámolási mód, ha a fizetési megbízást a Fizető fél nem papír alapon nyújtja be. 
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3. Számlavezetés, tranzakció kezelés általános feltételei 

3.1. Készpénzfelvételi rend 

2019.11.01-től jelen pont rendelkezéseit a Takarékbank "Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének 
rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről" – továbbiakban Teljesítési rend – 3.2. pontja tartalmazza. 

3.2. Megújított húszezer forintos bankjegyek cseréje 

A Magyar Nemzeti Bank 2015. december 14-től megújított húszezer forintos bankjegyeket hozott forgalomba. A 2015. december 14. 
előtt kibocsátott (régi) húszezer forintos bankjegyek párhuzamos forgalmazását az MNB egy évvel meghosszabbítja, így a régi 20 
000 forintos bankjegyek a korábban meghirdetett 2016. december 31-i határidőhöz képest egy évvel később, 2017. december 31-i 
határnappal kerülnek bevonásra a készpénzforgalomból, azaz 2018. január 1-től csak az új típusú 20 000 forintosok használhatók 
törvényes fizetőeszközként a fizetések alkalmával. 
A bevonást követően a régi húszezer forintos bankjegyek cseréjét 2018. január 1-től a Bank három évig, azaz 2020. december 31-ig 
díjmentesen biztosítja. 50 db (1.000.000 Ft), vagy e feletti bankjegy cserére vonatkozó szándékot a tranzakciót megelőző második 
banki munkanapon 12.00 óráig szükséges előzetesen bejelenteni, Bankfiókban írásban, vagy TeleBank szolgáltatáson keresztül. 
Előre bejelentett bankjegy csere meghiúsulása, valamint az 50 db-ot (1.000.000 Ft-ot) meghaladó, és előzetesen be nem jelentett 
bankjegycsere esetén az „Előre megrendelt készpénzfelvételének meghiúsulása” megnevezésű díjtétel kerül felszámításra.A régi 
bankjegyeket a bevonás napját követően a hitelintézetek és a posta pénztárai még három évig, az MNB pedig húsz évig díjmentesen 
cseréli törvényes fizetőeszközre. 

3.3. Megújított kétezer és ötezer forintos bankjegyek cseréje  

A Magyar Nemzeti Bank 2017. március 1-től megújított kétezer és ötezer forintos bankjegyeket hozott forgalomba. A régi 2.000 és 
5.000 forintos bankjegyek bevonási határnapja 2017. július 31. A régi bankjegyeket a bevonás napját követően a hitelintézetek és a 
posta pénztárai még három évig, az MNB pedig húsz évig díjmentesen cseréli törvényes fizetőeszközre. 

3.4. Megújított ezer forintos bankjegyek cseréje 

A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) 2018. március 01-től megújított ezer forintos bankjegyeket hozott forgalomba. A régi  
1.000 forintos bankjegyek bevonási határnapja 2018. október 31. A régi 1.000 forintos bankjegyek cseréjét 2018.10.31-ig a Bank 
kizárólag saját ügyfelei részére biztosítja. A bankjegycsere díjmentes. 1.000.000 Ft, vagy e feletti összegű bankjegy cserére 
vonatkozó szándékot a tranzakciót megelőző második banki munkanapon 12:00-óráig szükséges előzetesen bejelenteni, 
Bankfiókban írásban, vagy TeleBank szolgáltatáson keresztül. Előre bejelentett bankjegy csere meghiúsulása, valamint az 1.000.000 
Ft-ot meghaladó, és előzetesen be nem jelentett bankjegycsere esetén az ügyfél számlacsomagjához tartozó az „Előre megrendelt 
készpénz felvételének meghiúsulása” elnevezésű díjtétel kerül felszámításra. A vonatkozó jogszabály értelmében a régi (forgalomból 
kivont) bankjegyeket a bevonás napját követően a hitelintézetek és a posta pénztárai még három évig, az MNB pedig húsz évig 
díjmentesen cseréli törvényes fizetőeszközre.  

3.5. Bankfiókokban megadható pénzforgalmi megbízások 

A fióki munkatársaknál bankon belüli és bankon kívüli forint átutalás, deviza, illetve VIBER átutalási megbízásaikat adhatják le az 
Ügyfelek. 2019.11.01-től jelen pont rendelkezéseit a Takarékbank Teljesítési rendjének 3.6 és 3.7. pontja tartalmazza. 

3.6. Elektronikus úton megadható pénzforgalmi megbízások 

Elektronikus úton a Bank részére benyújtható bankon belüli saját számlák közti átvezetési, bankon belüli és kívüli forint és deviza 
átutalási megbízás. 

2019.11.01-től jelen pont rendelkezéseit a Takarékbank Teljesítési rendjének 3.6 és 3.7. pontja tartalmazza. 

3.7. Díjak, költségek, jutalékok 

Jelen Hirdetmény mellékleteiben megjelentetett díjak, költségek és jutalékok a Bank standard szolgáltatásaink ellenértékét 
tartalmazzák, minden ettől eltérő ügyféligény esetén a Bank jogosult eldönteni a szolgáltatás teljesítésének elvállalását és annak 
díját.  
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A Hirdetmény 1. számú mellékletében megjelent díjak, költségek és jutalékok minden esetben magyar forintban kerültek feltüntetésre, 
azonban terhelésük az adott számla devizanemében történik.   

A Bank  jogosult a jelen Hirdetményben meghatározott feltételeket (költségek, díjak, jutalékok, teljesítési rend, stb.), a Takarékbank 
Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei 2.6.3. foglaltak alapján egyoldalúan 
módosítani. 

3.7.1. Meghatalmazás megadása közokirati formában  

2019.11.01-től jelen pont a rendelkezését a Takarékbank Teljesítési rendjének 5. pontja tartalmazza. 

3.7.2. Eseti költségek, díjak, jutalékok – valamennyi pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan 

Megnevezés Költségek, díjak, jutalékok Esedékesség 

Rendelkező bejelentése 0 Ft 

 
A tranzakció 

teljesítésével egyidejűleg 

Eseti értesítési díj (telefon, fax, levél)  

belföldre 300 Ft 

külföldre 500 Ft 

Átutalási megbízások visszavonása devizaszámlákon 
keresztül és IG1 fizetési rendszerben megadott megbízások 
esetében 

1.000,- Ft vagy 10 EUR / tétel 

Átutalási megbízások visszavonása IG2 fizetési rendszerben 
megadott megbízások esetében 

1.500,- Ft 

Adathiányos/adathibás pénzforgalmi megbízások 
adatgyűjtésének felára 

1.000,- Ft/ 4 EUR / 4 USD / 4 CHF / db 

Swift másolat díja (a díj  a reklamáció kivizsgálásában 
közreműködő bankok felszámított költsége) 

2.000,- Ft vagy 8 EUR / darab 

Igazolások (vám, import illeték,  törzstőke befizetésről, 
teljesített átutalásról szóló igazolás) 

1.500,- Ft/darab 

Bankinformáció díja (5 munkanapon belül) 5.000,- Ft/ darab 

Igazolások kiállításának sürgősségi felára (24 órán belüli 
elkészítés esetén) 

3.000,- Ft/ darab 

Ügyfél kérésére történő dokumentum fénymásolása/ faxolása 100,- Ft / oldal 

Ügyféltudakozvány díja (KHR adatbázisból való részletes 
lekérdezés)3 

5.000 ,- Ft/ darab 

Számlakivonat letöltése Takarék Netbankon, Takarék e-
Bankon  keresztül 

díjmentes 

Utólagosan igényelt bankszámlakivonat díja  1.100,- Ft / db 

Számlakivonat felár külföldre 200 Ft / db  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgalom kimutatás / kamatigazolás fél éven belüli időszakra 3.000,- Ft / számla v. hitel 

Forgalom kimutatás / kamatigazolás fél éven túli időszakra 6.000,- Ft / számla v. hitel 

Swiften keresztül történő reklamáció díja 3 hónapnál korábbi 
tétel esetén 

7.500,- Ft v. 25 EUR 

Swiften keresztül történő reklamáció díja 3 hónapnál régebbi 
tétel esetén 

15.000,- Ft v. 50 EUR 

Nem rezidens vállalat számlanyitási dokumentumvizsgálata 20.000,- Ft / számlanyitás 

On-line cégkivonat lekérése 3 000,- Ft / darab 

Számlazárási díj4 4.000 ,- Ft/ számla 

Fedezetigazolás  0,1% min. 1.000 Ft 

Egyéb igazolás kiadása 1.000 Ft 

Könyvvizsgálati jelentéshez kiállított audit-igazolás 7.500,- Ft / darab 

Könyvvizsgálati jelentéshez kiállított audit-igazolás5  15.000 Ft / darab 

Számlakivonat pótlása – fiókban 500 Ft / kivonat 

                                                      
 
3 Az ügyfél által kezdeményezett Ügyféltudakozvány lekérdezése évente az első alkalommal ingyenes 
4 Mikrovállalkozások számlamegszüntetésekor a Bank az egy éven túl fenntartott számla felmondása esetén nem számít fel számlazárási díjat.  
5 A jogelőd Allianz Bank Zrt-nél megnyitott FHB Üzleti , FHB Business Plusz Forint, FHB Business Plusz Deviza, FHB Business, és Takarék Tanácsadói 

Bankszámlákra érvényes kondíciók 
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Felelős őrzésbe vétel díja 10.000 Ft / hó  
 
 
 
 

A tranzakció 
teljesítésével egyidejűleg 

Egyszer használatos biztonsági tasak zsákos befizetéshez:  

Nagyméretű 120,- Ft / db 

Kisméretű 60,- Ft / db 

Beszedési megbízások indítása6  350,- Ft / db 

Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele/ módosítása/ törlése 1.000,- Ft / db 

Postai készpénz-átutalási megbízáshoz kapcsolódó analitika 
pótlásának díja 

1.100 Ft / db 
 

Más Bank által kibocsátott Bankgarancia nyilvántartásba 
vétele 
 

Bankgarancia összegének 0,2%-a, 
minimum 20.000,- Ft, maximum 

100.000,- Ft 
 

 

Más Bank által kibocsátott Bankgarancia véleményezése 
 

Bankgarancia összegének 0,1%-a, 
minimum 20.000,- Ft, maximum 

100.000,- Ft 
 

 

Más Bank által kibocsátott Bankgarancia alapján történő 
igénybejelentés, lehívás lebonyolítása 
 

Lehívás összegének 0,2%-a minimum 
40.000,- Ft maximum 100.000,- Ft 

 

 

 
Forint átutalások belföldre 
 
2020.01.02-től jelen pont a rendelkezését a Takarékbank Teljesítési rendjének 3.6. pontja tartalmazza. 

Teljesítéshez szükséges kötelező azonosítók, adatok IG1 és IG2 átutalás esetében: 

 Fizető fél neve 

 Fizető fél számlaszáma 

 Kedvezményezett neve 

 Kedvezményezett számlaszáma 

 Összeg 

 Fizetési rendszer 

Teljesítéshez opcionálisan megadható azonosítók, adatok IG2 átutalás esetében: 

 Átutaló Szervezeti azonosítója 

 Átutaló Személyes azonosítója  

 Tényleges fizető fél neve  

 Tényleges fizető fél Szervezeti azonosítója  

 Tényleges fizető fél Személyes azonosítója 

 Kedvezményezett neve  

 Kedvezményezett Szervezeti azonosítója  

 Kedvezményezett Személyes azonosítója  

 Tényleges kedvezményezett neve  

 Tényleges kedvezményezett Szervezeti azonosítója 

 Tényleges kedvezményezett Személyes azonosítója 

 Közlemény  

 Átutalás azonosító  

 Megbízó hivatkozása a műveletre  

 Átutaló hivatkozása a műveletre  

 Jogcím 

3.8. Költségviselési módok 

2019.11.01-től jelen pont  rendelkezéseit a Takarékbank Teljesítési rendjének 2.1. pontja tartalmazza. 

                                                      
 
6 Különös tekintettel, de nem kizárólagosan a felhatalmazó levélen alapuló beszedésre, hatósági átutalásra, átutalási végzésre.  
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3.9. SEPA megbízások kezelésének rendje 

2019.11.01-től ezt a rendelkezést a Takarékbank Teljesítési rendjének 3.5.1. pontja tartalmazza. 

4. A betételhelyezésre vonatkozó általános szabályok 

4.1. Kamatszámítás módja 

A Bank a számlán elhelyezett lekötetlen pénzeszközökért a betét napi záró állománya után látra szóló betéti kamatot, a lekötött 
betétek után a lekötésnek megfelelő betéti kamatot térít a Számlatulajdonos részére. 

A számlán lévő betét után járó kamat számítása az alábbi képlet alapján történik: 

Kamat = 
tőke x kamat% x naptári napok száma 

365 x 100 

A Bank a kamatok tekintetében – a mindenkor hatályos adójogszabályok előírásainak megfelelően – a közteherrel csökkentett 
összeget fizeti meg a Számlatulajdonosnak, illetve írja jóvá számláján. 

4.2. Lekötési időszakon belüli felvétek  

Lekötött betétből a lekötési időszakon belül felvehető részösszegek darabszáma: 0 db. Lekötési időszakon belüli felvétel esetén a 
Hirdetmény 2. számú mellékletében található „Lejárat előtt felvett betét”-hez kapcsolódó kamat kerül kifizetésre. 

4.3. Egységesített betéti kamatláb mutató 

A megadott éves kamat mellett feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM 
az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. 

Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a kamaton túli 
kamatos kamatait is beszámításra kerül, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában. 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni: 

Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb:  

 

Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap: 

 

Ahol: 

n = a kamatfizetések száma, 
r = az EBKM századrésze, 
ti = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 
(k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat- és betétösszeg-visszafizetés összege. 
 

4.4. Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek Ügyfél-tájékoztatója 

 
A Takarékbank Zrt. (Bank) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) hatá lyos 
rendelkezése alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) által biztosított betétekre vonatkozó főbb jogszabályi 
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rendelkezésekről a Pénzügyi Üzletági Üzletszabályzatában, illetve ezen túl 2015. július 03. napjától a bankszámla szerződés 
megkötésekor a Hpt. szerinti Tájékoztató átadásával is tájékoztatja Ügyfeleit. A Tájékoztató át-, és tudomásul vételét az Ügyfél a 
Tájékoztató egy példányának aláírásával igazolja, melyet a Bank részére átadni köteles.  
 
A Takarékbank Zrt. Hpt. vonatkozó rendelkezései alapján  köteles évente az  OBA által meghatározott formában kimutatást 
készíteni  a betétesnek a hitelintézetnél  elhelyezett  biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a betétes javára 
fennálló betétbiztosítási összegről.  
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önre kiterjed az OBA által nyújtott biztosítás hatálya – a fent hivatkozott Hpt. rendelkezés 
értelmében –, akkor az OBA által meghatározott formátumú ügyfél-tájékoztatót a Bank bármely bankfiókjában átveheti. Az Önhöz 
legközelebb eső bankfiók címét megtalálja a www.takarekbank.hu weboldalon.  
 
A Bank továbbá ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Hpt. 2015. július 3. napjától hatályba lépő rendelkezései alapján azonban a 
társasházak, a lakásszövetkezetek, az építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében nem haladhatja meg a 
kártalanítási értékhatár a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. 
Azon társasházak, lakásszövetkezetek, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében, amelyek 2015. július 02. 
napján rendelkeznek betéttel Bankunknál, ezen lekötött betétekre lejáratukig továbbra is fennáll a többszörös OBA-védelem, a 
lejárattal nem rendelkező betétekre (azaz a bankszámlákra, folyószámlákra, lakástakarék-pénztárnál elhelyezett betétekre) pedig 
2015. augusztus 31. napjáig áll fenn a többszörös OBA-védelem. 

 
A fenti tájékoztatásokon túl a Bank a Hpt. által elvárt tájékoztatást a bankszámlakivonaton is folyamatosan megadja, illetve évente az 
1. bekezdésben említett Tájékoztatót a bankszámlakivonat mellett, annak elválaszthatatlan részeként, a biztosítás módjával egyező 
módon külön is az Ügyfelek rendelkezésére bocsátja. 

5. Forint folyószámlahitel kezelésére vonatkozó általános szabályok 

Kamatszámítás módja 

A hitelkamat a folyószámlahitel napi záró egyenlege (a szerződés alapján igénybe vett folyószámlahitel egyenlege) valamint a számla 
fedezetlensége esetén kerül felszámításra.  

A kamat kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

Kamat = 
tőke x kamat% x naptári napok száma 

360 x 100 

6. Megbízások átvételének, teljesítésének és fedezet biztosításának rendje 

2019.11.01-től jelen pont  6.1.,6.2.,6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8., alpontjai  rendelkezéseit a Takarékbank Teljesítési rendjének 2., 3.1., 3.6, 
3.7. és 4. pontja tartalmazza. 
 

6.1. Fedezet biztosítása pénzforgalmi bankszámlán Takarék Jelzálogbank Nyrt-nél fennálló jelzáloghitel törlesztő 
összegének beszedésére (Felhatalmazás alapján)  

Megbízás 
Fedezetbiztosítás 

(T nap) 

Teljesítés 

Terhelés Jóváírás 

Fedezet biztosítása HUF devizanemben 

Nyitvatartási idő alatt 12 óráig Pénteken 11 óráig T nap T nap 

Nyitvatartási idő alatt 12 óra után Pénteken 11 óra 
után 

T + 1 nap T + 1 nap 

Nem adható meg a felhatalmazás induló dátumának olyan időpont, amely a megadás időpontjától számított 10 napon belül esedékes 
törlesztőrészletek beszedésre vonatkozik. Ebben az esetben az első beszedés időpontja a következő havi törlesztőrészlet 
esedékességével esik egybe. 

7. Bankfiókok 

2019. november 1-jétől a bankfiókok listája megtalálható a www.takarekbank.hu weboldalon. 

http://www.takarekbank.hu/
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8. Alkalmazott árfolyamok7 és meghatározásuk8 

2019.11.01-től jelen pont  rendelkezéseit a Takarékbank Teljesítési rendjének 2. pontja tartalmazza. 

9. Egyedi kondíciók alkalmazása 

A Bank a jelen Hirdetményében szereplőtől eltérő kondíciókat is engedélyez a betétek illetve a konverziós ügyletek összegétől, 
futamidejétől, értéknapjától függően, egyedi döntés alapján. 

10. Bankkártya szolgáltatás feltételei 

A Bank által a pénzforgalmi bankszámlákhoz kibocsátott bankkártyák az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részére történt 
átruházás miatt folyamatosan lecserélésre kerülnek  

 MasterCard Business Vésett (korábban: Vállalati Maestro)  
 MasterCard Business Dombornyomott (korábban: Vállalati MasterCard Silver) 
 MasterCard Business Gold (korábban: Vállalati MasterCard Gold) 
 VISA Business Vésett (korábban: Vállalati Visa Business Electron) 
 VISA Business Dombornyomott (korábban: Vállalati Visa Business Classic) 

 
2019. november 01. napjától érintő funkcióval ellátott bankkártya kerül biztosításra a Kártyabirtokos részére új igénylés, pótlás, 
újragyártás és megújítás esetén. 

A Mastercard termékek mindegyike igényelhető HUF, EUR, USD, GBP, CHF devizanemben vezetett vállalati bankszámlához 
egyaránt. 

A VISA Business Vésett (korábban: Vállalati Visa Business Electron) termék kizárólag a Társasházi, és az Agrár Bankszámlák 
esetében igényelhetőek. 

2019. augusztus 1. napjától a VISA Business Dombornyomott (korábban: Vállalati Visa Business Classic) típusú bankkártya, 
átmenetileg kivezetésre kerül. 

 

10.1. Külföldön végzett tranzakciók elszámolása 

A külföldön, illetve a bankszámla devizanemétől eltérő pénznemben végzett tranzakciók elszámolására vonatkozó szabályokat az 
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mindenkor hatályos Lakossági és Vállalti Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános 
Szerződési Feltételei tartalmazzák. 

10.2. Integrációs ATM-ből történő készpénzfelvétel 

Integrációs ATM alatt az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB Zrt.) elfogadói hálózatába kapcsolt ATM 
berendezéseket értjük.  
A Takarékbank egyik jogelődje, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. által üzemeltetett ATM-ek 2018. november 01. napjával átkötésre 
kerültek az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hálózatába. Az átkötés időpontjától a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. által 
kibocsátott bankkártyákkal már az MTB Zrt. hálózatában található ATM-eknél is integrációs ATM készpénzfelvételi díj megfizetése 
mellett lehet készpénzt felvenni, melynek mértéke kedvezőbb az idegen ATM-nél történő készpénzfelvétel díjától. 
 
Az új díjtípust – integrációs ATM készpénzfelvételi díj – 2018. november 01. napjától tartalmazzák a vonatkozó hirdetmények is. 
 
Az ATM kereső elérhető a www.takarekcsoport.hu honlapon: 
https://www.takarekbank.hu/atm-es-fiokkereso 

                                                      
 
7 A Bank PLN (Lengyel Zloty) devizanemben, JPY (Japán yen) devizanemben és CAD (Kanadai Dollár) devizanemben is jegyez Kereskedelmi árfolyamot, azonban 
ezen devizanemek jegyzését kizárólag a Bankon kívülről érkező tranzakciók bankszámlán való jóváírására alkalmazza, e devizanemekben pénztári befizetés nem 
eszközölhető, fizetési megbízás  nem adható, illetve a Bank ezen devizanemekben bankszámlát nem nyit.  
8 A Bank a napon belüli rájegyzés jogát fenntartja. 
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10.3. Limitek 

Napi összeglimitek MasterCard típusú Bankkártyák esetében: 

Alapértelmezett 
napi limitek 

Vállalati Maestro Vállalati MasterCard Silver Vállalati MasterCard Gold 

ATM 200 000 Ft 250 000 Ft 300 000 Ft 

POS (bankfióki 
készpénzfelvétel + 
vásárlás) 

200 000 Ft 400 000 Ft Az elérhető számlaegyenleg erejéig. 

Napi összeglimitek Visa típusú Bankkártyák esetében: 

Alapértelmezett napi limitek Vállalati Visa Business Electron Vállalati Visa Business Classic 

ATM 250 000 Ft 500 000 Ft 

POS (bankfióki készpénzfelvétel + 
vásárlás) 

500 000 Ft 1 000 000 Ft 

Tranzakciószám limitek MasterCard típusú Bankkártyák esetében 2019. október 31. napjáig: 

Tranzakciószám 
limit 

Vállalati Maestro Vállalati MasterCard Silver Vállalati MasterCard Gold 

ATM 5 db/ nap 5 db/ nap 5 db/ nap 

POS 10 db/ nap 10 db/ nap 10 db/ nap 

Tranzakciószám limitek Visa típusú Bankkártyák esetében 2019. október 31. napjáig: 

Tranzakciószám limit Vállalati Visa Business Electron Vállalati Visa Business Classic 

ATM 3 db/ nap 3 db/ nap 

POS 10 db/ nap 10 db/ nap 

MasterCard és Visa típusú bankkártyák esetén beállítható maximális napi limitek: 

Tranzakció típusa Összeg Darabszám 

ATM 3.000.000 Ft / nap 5 db / nap 

POS bankszámla egyenleg erejéig korlátozás nélkül 

 2019. november 01. napját követően tranzakciószám limit beállítására / kezelésére nincs lehetőség. 

Érintéses fizetés esetén alkalmazott vásárlási limit: 

Az Érintéses vásárlási limit összege országonként eltérő, Magyarországon 5 000 Ft. Ezen limittípus Ügyfél által nem módosítható. 

Limitmódosítás: 

Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított limitek módosítására. A limit írásban a Bank fiókjaiban, vagy a 
TeleBank szolgáltatással rendelkező Ügyfelek esetén a TeleBank szolgáltatáson keresztül, valamint az Takarék Netbank 
szolgáltatáson keresztül a rendelkező Számlatulajdonos/ Cégképviselő megfelelő azonosítását követően a megfelelő menüpontban 
módosítható. A megadott limit nem lehet magasabb, mint a megadható maximális napi limit, illetve oszthatónak kell lennie maradék 
nélkül 10.000-rel. 

 



  Hirdetmény – pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozóan 

 

A Takarékbank Takarék Kereskedelmi Bank jogelődjének  Pénzforgalmi Bankszámlákra vonatkozó általánis rendelkezéseket tartalmazó Hirdetménye                                                                                
                                                                                                                                                                            Hatályba lép: 2020.01.02-án 

11 / 15 oldal 
 

 

10.4. Bankkártya kibocsátás 

Egy pénzforgalmi bankszámlához kártyatípusonként, személyenként 1 db kártya igényelhető. 

10.5. A kártyaigénylés feltételei 

Minden vállalati Bankkártyára vonatkozó közös feltétel: 

 Pénzforgalmi bankszámla megléte vagy egyidejű nyitása  

 A Bankkártyát Igénylő természetes személyek azonosítása megtörtént 

 A Bankkártya igénylési adatlap és a hozzá kapcsolódó Bankkártya - szerződés a Számlatulajdonos/ Kártyabirtokos által 
kitöltésre és aláírásra került 

 
MasterCard Business Vésett  (korábban Vállalati Maestro)  és  VISA Business Vésett (korábban: Vállalati Visa Business 
Electron: 
 

 A pénzforgalmi bankszámla (és ha van folyószámla hitelkeret, a hitelkerettel növelt) egyenlege a kártyaigényléskor pozitív 
 
MasterCard Business Dombornyomott (korábban: Vállalati MasterCard Silver) és VISA Business Dombornyomott (korábban: 
Vállalati Visa Business Classic: 
 

 A pénzforgalmi bankszámla egyenlege pozitív (a bankszámla folyószámla hitelkerettel növelt egyenlege a kártyaigényléskor 
pozitív) 

 Meglévő Ügyfél esetén a Számlatulajdonos a bankkártya igényléskor problémamentes bankcsoporti múlttal rendelkezik  

 A pénzforgalmi bankszámla (és ha ahhoz kapcsolódik folyószámla hitelkeret, a hitelkerettel növelt) egyenlege a 
kártyaigényléskor minimum a kártya éves díjával megegyező összeg.  

 
MasterCard Business Gold (korábban:  Vállalati MasterCard Gold): 
 

 Meglévő Ügyfelek esetén a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos a bankkártya igénylésekor problémamentes bankcsoporti 
múlttal rendelkezik  

 A pénzforgalmi bankszámla (és ha ahhoz kapcsolódik folyószámla hitelkeret, a hitelkerettel növelt) egyenlege a 
kártyaigényléskor minimum a kártya éves díjával megegyező összeg.  

 

10.6. SMS Kártyafigyelő szolgáltatás 

A Bank a bankkártyával végzett elektronikus vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókról SMS üzenetet küld a szolgáltatást 
igénybevevő Kártyabirtokos által megadott telefonszámra. Az üzenet tartalmazza a tranzakció adatait. 

 

10.7. MasterCard Business Dombornyomott  (korábban: Vállalati MasterCard Silver) és MasterCard Business Gold 
(korábban Vállalati MasterCard Gold) típusú kártyához kapcsolódó szolgáltatások 

10.7.1. Biztosítás 

Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás: A Bank egyik jogelődje, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. által az állomány-átruházás 
napját megelőzően kibocsátott Vállalati MasterCard Silver és Vállalati MasterCard Gold típusú bankkártyák birtokosa automatikusan a 
kártya mellé biztosítást kap. A külföldre szóló baleset-, betegség-, poggyász- és utazási biztosítás díját az éves kártyadíj tartalmazza. 
A biztosító kockázatviselése a külföldre utazás kezdetétől számított legfeljebb 30 napra terjed ki. A biztosítás akkor érvényes, ha a 
biztosított kártyabirtokos utazást tesz Magyarország - vagy az állandó lakóhelyét jelentő ország - határain kívül. 

A biztosítási csomag 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást nyújtó társaság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a biztosító nevében eljárjon. 

 

A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: 

Budapest 
telefon: (36-1) 270-0521 

fax: (36-1) 270-0519 

Bécs telefon: (43-1) 525 03 6516 
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Az állomány-átruházás napját követően az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott, Vállalati MasterCard Silver 

és Válllalati MasterCard Gold típusú kártyákhoz kapcsolódó beépített külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítást a SIGNAL 

IDUNA Biztosító Zrt. nyújtja az ügyféltájékoztatójában és szerződési feltételeiben meghatározottak szerint. 

A 24 órás magyar nyelvű Signal Assistance segítségnyújtó szolgálat a következő telefonszámon hívható: +36 1 236 7505 

 

10.7.2. Emelt szintű szolgáltatások 

Sürgősségi készpénzfelvétel: Abban az esetben, ha a Kártyabirtokos a MasterCard Gold típusú bankkártyáját külföldön elveszíti, 
ellopják és ezt a tényt - Banknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére – jelen 
Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül készpénzhez juthat az általa megjelölt bankfiókban, a Bank által 
engedélyezett, de legfeljebb 5000 USD-nek megfelelő összeghatárig. 

Sürgősségi készpénzfelvétel díja:  50.000 Ft 

Sürgősségi bankkártya csere: Ha a Kártyabirtokos a Vállalati MasterCard Gold típusú bankkártyáját külföldön elveszíti, ellopják és 
ezt a tényt - Banknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a jelen 
Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül a Bank új bankkártyát gyártat le. 

Sürgősségi bankkártya csere díja:  50 000 Ft 

 

10.8. Az állomány-átruházás napját (2019. június 14.) megelőzően kibocsátott Vállalati VISA Business Vésett 
(korábban: Visa Business Electron) és VISA Business Dombornyomott (korábban Vállalati Visa Business 
Classic) típusú kártyákhoz kapcsolódó beépített, illetve opcionálisan választott biztosítási szolgáltatások  

Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás: Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatójában és szerződési feltételeiben 
meghatározottak szerint.  

A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: 

Budapest telefon: (36-1) 270-0521 

 fax: (36-1) 270-0519 

Bécs telefon: (43-1) 525 03 6516 

 

10.9. Az állomány-átruházás napját (2019. június 14.) követően igényelt VISA Business Vésett (korábban: Vállalati 
Visa Business Electron) és VISA Business Dombornyomott (korábban Vállalati Visa Business Classic) típusú 
kártyákhoz kapcsolódó beépített, illetve opcionálisan választható biztosítási szolgáltatások  

Utasbiztosítás: A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatójában és szerződési feltételeiben meghatározottak szerint. 

A 24 órás magyar nyelvű Signal Assistance segítségnyújtó szolgálat a következő telefonszámon hívható: +36 1 236 7505 

10.10. Bankkártya letiltása 

A bankkártya letiltása kezdeményezhető:  
 a Bank nyitvatartási ideje alatt személyesen a bankfiók felkeresésével, vagy  
 TeleBankon keresztül belföldről és külföldről egyaránt a +36 1 3344-344-es vagy a +36-1-2120-202  telefonszámon 

 

11. TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek 

 Költségek, díjak, jutalékok 
(min./max.)  

Esedékessége 

TeleBank PIN boríték pótlásának díja Bankfiókban  800 Ft Pótlással egyidejűleg. 

TeleBank PIN boríték pótlása postai úton 1.000 Ft A postára adás napján. 
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12. Takarék Netbank szolgáltatás 

A Takarék Netbank szolgáltatás részletes leírása megtalálható a www.takarekbank.hu weboldalon.  

 

A honlapon (www.takarekbank.hu) elhelyezett NetBank felülettel bankszámlájukhoz Interneten keresztüli hozzáférést biztosít Ügyfelei 
számára, melynek segítségével különböző banki műveletek online vihetők véghez. 

12.1. A szolgáltatás  feltételei 

A szolgáltatás a bank nyitvatartási idejétől függetlenül áll az ügyfelek rendelkezésére. 

12.2. Limitek 

A szolgáltatáson keresztül beküldött fizetési megbízásokra (lásd 2.3-as pont, ide nem értve az átvezetést) az alábbi összeglimitek 
vonatkoznak, melyek bankszámlánként értendőek: 

 

Tranzakciós limit Napi limit 

kötelező jelleggel nincs kötelező jelleggel nincs 

Limitmódosítás:  
Az ügyfélnek lehetősége van a  beállított limitek módosítására. A limit módosítási igény jelezhető írásban a Bank fiókjaiban írásban 
vagy a TeleBankon keresztül. 
A 2020. március 2. napjától igénybe vehető azonnali átutalásként teljesítendő megbízás maximális összeghatára jogszabály 
által meghatározott, ezért a Bank elektronikus csatornáin beállítottnál magasabb limit nem írja felül a jogszabályban 
meghatározott maximális limitet. (Amennyiben a jogszabály által az azonnali átutalásként teljesítendő megbízásra 
meghatározott összegen felüli átutalás történik a Takarék NetBank, illetve a Takarék e-Bank szolgáltatásokon keresztül,  a 
megbízás az IG2 fizetési rendszerben, és arra meghatározott időben kerül teljesítésre.) 

12.3. A szolgáltatás igénylésének feltételei 

A szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok)  a bankfiókban személyesen, illetve   rendelkező jelölése esetén a rendelkező 
személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k).  

A szolgáltatás használatának feltétele egy SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely 
magyarországi távközlési szolgáltatónál. 

12.4. Szolgáltatási kör 

Az Ügyfél a szolgáltatásainak mindenkori köréről a Felhasználói kézikönyv-ben, a Bank honlapján (www.takarekbank.hu), illetve a 
Bank telefonos ügyfélszolgálatán (TeleBank telefonszáma belföldről: +36 1 3344-344) keresztül tájékozódhat. 

12.5. Szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása 

A szolgáltatás letiltása kezdeményezhető:  

 Bank telefonos ügyfélszolgálatán (Belföldről: +36 40 344-344, külföldről: +36 1 3-344-344), vagy 

 személyesen bankfiókban 

A letiltás a felhasználói azonosító, vagy a személyazonosító adatok megadásával történhet.  

A szolgáltatás letiltásának feloldása kezdeményezhető:  

 a telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleBank pin-kóddal történő beazonosítást követően, vagy  

 személyesen bankfiókban. 
 

12.6. EFER szolgáltatás igénybe vétele 

Az EFER fizetési szolgáltatás által a Takarék Netbank szolgáltatással rendelkező vállalati ügyfelek részére 2013.11.15.-től  lehetővé 
válik az EFER szolgáltatáshoz csatlakozott közigazgatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségeik webes felületen 
(www.magyarorszag.hu), a Takarék Netbankon keresztül  történő teljesítése. A fizetési kötelezettség(ek) teljesítésére a webes 
felületen szükséges kiválasztani a EFER internetbanki fizetési lehetőséghez kapcsolt bankszámláinak egyikét, amely ha élni kíván 

http://www.takarekbank.hu/
http://www.takarekbank.hu/
http://www.takarekbank.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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ezen fizetési lehetőséggel csak az a bankszámlája lehet, amelynek számlavezetője ezen rendszerhez csatlakozott. Ezt követően az 
EFER rendszer egy fizetési műveletet generál, mely a Takarék Netbankon belül is megjelenik külön menüpontban.  

A Takarék Netbank szolgáltatás Adminisztráció menüpontjában a fizetési műveletet kiválasztva és konfirmálva kezdeményezhető a 
fizetési művelet teljesítése.  Egy fizetési műveletbe több kötelezettség is tartozhat, így tételes, jogcímenként történő átutalás helyett – 
megfelelő fedezet esetén – egy összegben, és egy tételként kerül a pénzforgalmi bankszámlán terhelésre a fizetés összege.  

Az EFER szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a www.magyarorszag.hu oldalon. 

13. Takarék e-Bank  

A Takarék e-Bank olyan telepített alkalmazás, melyen keresztül a Bank, ügyfelei részére bankszámlájukhoz biztosít  elektronikus 
hozzáférést. A szolgáltatás részletes leírása megtalálható a www.takarekbank.hu weboldalon.  

13.1. A szolgáltatás feltételei 

A szolgáltatás a bankfiókok nyitvatartási idejétől függetlenül áll az ügyfelek rendelkezésre.  
A szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok) bankfiókban személyesen, illetve Felhasználó jelölése esetén a Felhasználó 
személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k).  
Takarék e-Bank a Takarék Netbank szolgáltatással párhuzamosan nem vehető igénybe.  
 
A Bank a szolgáltatást kizárólag az alábbi bankszámláihoz biztosítja: 

 Takarék Start Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Start Bankszámla) 
 Takarék Kisvállalati Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Kisvállalati Bankszámla, 2015. augusztus 31-ig FHB Bázis 

Bankszámla)  
 Takarék Plusz Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Plusz Bankszámla) 
 Takarék Prémium Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Prémium Bankszámla) 
 Takarék Pénzforgalmi Devizaszámla (2018. április 15-ig Pénzforgalmi deviza bankszámla) 
 Takarék Partner Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Partner Bankszámla) 
 Takarék Agrár Bankszámla (2018. április 15-ig FHB Agrár Bankszámla) 

 

13.2. A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak 

A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat, jutalékokat a mindenkor hatályos Pénzforgalmi Alaphirdetmény mellékletei tartalmazzák.  
 

13.3. A szolgáltatások köre 

Az Ügyfél a szolgáltatás mindenkor elérhető köréről a Bank fiókjaiban, honlapján (www.takarekbank.hu), valamint a Bank telefonos 
ügyfélszolgálatán (TeleBank telefonszáma: +36 1 3-344-344) keresztül tájékozódhat. 

13.4. A szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása 

A Takarék e-Bank szolgáltatás letiltása személyesen bankfiókban a felhasználói azonosító, vagy személyazonosító adatok 
megadásával kezdeményezhető.   

14. SMS Szolgáltatás 

 
A szolgáltatás keretein belül Banknál vezetett bankszámlán bonyolított forgalmakról, egyenlegekről, valamint Bankkártyával végzett 
tranzakciókról, rövid szöveges üzenet (SMS) formájában a Bank információt ad. 

14.1. SMS Szolgáltatás feltételei 

SMS Szolgáltatással elérhető bankszámlák köre:HUF, EUR, CHF, USD és GBP devizanemben vezetett vállalati bankszámla. 
 
A szolgáltatás használatának feltétele SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely 
magyarországi távközlési szolgáltatónál. 

14.2. SMS Szolgáltatás igénylésének feltételei 

Az SMS Szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok), Kártyabirtokosok a bankfiókban személyesen, illetve Rendelkező jelölése 
esetén a rendelkező személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k). 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.takarekbank.hu/
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14.3.  SMS Szolgáltatásainak köre  

Az Ügyfél az SMS Szolgáltatásainak mindenkori köréről a Bank honlapján (www.takarekbank.hu), valamint a Bank telefonos 
ügyfélszolgálatán (TeleBank telefonszáma: 36-1-3-344-344) keresztül tájékozódhat. 

14.4. SMS Szolgáltatás díjelszámolása 

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 - a tárgyhónapot követő 
hónap első és tízedik napja közt - kerül felszámításra. 

 
 

 

http://www.takarekbank/

