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Közzététel napja: 2022. szeptember 30. 
Hatályos: 2022. október 01. napjától 

 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jelen hirdetmény hatályba lépésétől:  

 a Takarékbank a 2022. július 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig meghirdetett - a 
csomagbeállítási vagy kártyakibocsátási díj felszámítására vonatkozó akciót - visszavonásig, de legkésőbb 2023. áp-
rilis 30-ig meghosszabbítja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A változások narancssárga kiemeléssel kerülnek megjelölésre. A módosítások hatályba lépésének időpontját a 
fedlapon, illetve az egyes tételeknél szerepelteti a Bank. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.takarekbank.hu weboldalunkon, 
valamint megtekinthetőek a Takarékbank fiókjaiban. 
  

A jelen Hirdetmény szerinti fizetési számla és betéti termékek az Országos Be-
tétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak – melynek feltételeiről a 

www.oba.hu honlapon tájékozódhat. 

http://www.takarekbank.hu/
http://www.takarekbank.hu/
http://www.oba.hu/
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Vonatkozó szerződési feltételek 

A jelen Hirdetmény a Bank által, a Lakossági Ügyfelek részére ajánlott Fizetési számla és Fizetési számlához igényelhető 
szolgáltatások feltételeit és kondícióit tartalmazza, a Hirdetmény alapjául szolgáló Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgálta-
tási Üzletszabályzatában, a Takarékbank Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerző-
dési Feltételeiben, az MTB Zrt. Lakossági és Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei-
ben, és kapcsolódó Alaphirdetményben, továbbá a Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének 
rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről (továbbiakban: Teljesítési rendben) foglaltak figyelembe vételé-
vel. 
Jelen Hirdetményben foglalt fizetési számlák (számlacsomagok) kizárólag egy Számlatulajdonos nevére nyithatóak, azok-

hoz – 18 évet betöltött cselekvőképes Számlatulajdonos által – legfeljebb 4 Haláleseti kedveményezett jelölhető meg. 

Lakossági fizetési számlacsomag általános tudnivalók 

A lakossági fizetési számlacsomag nyitása együtt történik azon szolgáltatásokkal, amelyek megkönnyítik a pénzügyek 
intézését. A számlacsomag igénylési feltétele a Netbank- és a Telebank szolgáltatás  amit a Bank havidíj mentesen biz-
tosít az Ügyfelei részére. 

Igényelhető bankkártyák 

Minden fizetési számlacsomagot nyitó ügyfél igényelhet a számlacsomaghoz meghatározott típusú bankkártyát, amelyek 
mindegyike érintéses fizetésre is alkalmas. Igényelhető bankkártyák típusai: Visa Unembossed, Visa Classic, Mastercard 
Gold, Mastercard World Elite Metal. 

Visa Unembossed és Visa Classic típusú bankkártya a 14. életévét betöltött természetes személyek részére, míg  
Mastercard Gold és World Elite Metál típusú bankkártya kizárólag a 18. életév betöltését követően igényelhető. Takarék 
Zsebpénz Számlacsomag esetén kizárólag Visa Unembossed típusú bankkártya igényelhető a 7. életév betöltését köve-
tően. 

Bankkártya igénylésére a Számlatulajdonos jogosult. A Számlatulajdonos az általa megjelölt nagykorú, cselekvőképes 
természetes személyek, és a jelen Hirdetményben meghatározott Bankszámlákhoz 18 év alatti, 14. életévüket betöltött, 
Takarék Zsebpénz Számlacsomag esetén 7. életévet betöltött természetes személyek részére történő Bankkártya-igény-
léshez járulhat hozzá. Takarék Zsebpénz Számlacsomaghoz bankkártya kizárólag törvényes képviselő által a a 7. élet-
évét betöltött kiskorú Számlatulajdonos részére igényelhető, Társkártya igénylése nem lehetséges. 

 

Visa Unembossed Visa Classic Mastercard Gold 
Mastercard World Elite 
Metal 

• Érintéses fizetés 
• Apple Pay 
• ATM befizetés 
  

• Érintéses fizetés 
• Apple Pay 
• ATM befizetés 
 

• Érintéses fizetés 
• Beépített utasbiztosítás 
• Apple Pay 
• ATM befizetés 
• Térítés ellenében történő 
belépés a Budapest Air-
port Mastercard Lounge-
ba 
• Budapest Airport Gyor-
sító Sáv használata 
• Kedvezményes kész-
pénzfelvétel saját ATM há-
lózatban 

• Fém kártyatest 
• Érintéses fizetés 
• Apple Pay 
• ATM befizetés 
• Concierge szolgáltatás 
• LoungeKey szolgáltatás 
évi 3 ingyenes belépéssel 
• Ingyenes belépés a Bu-
dapest Airport Mastercard 
Lounge-ba 
• Ingyenes belépés a Bécsi 
Nemzetközi Reptér SKY 
és Vienna Lounge-ba 
• Ingyenes Boingo Global 
Wi-fi szolgáltatás 
• Online vásárlási biztosí-
tás 
• Kedvezményes kész-
pénzfelvétel saját ATM há-
lózatban 
 

A bankkártyákhoz tartozó szolgáltatásokkal és az utasbiztosítással kapcsolatos részletes információkat megtekintheti 

honlapunkon https://takarekbank.hu/maganszemelyek/bankkartyak 
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Csomagbeállítási, vagy kártyakibocsátási díj 

A 2022. április 1-től igényelhető új fizetési számlacsomagok nyitásakor, vagy azonos számlacsomagra történő újraszer-
ződésekor (meghosszabbítás) és a 2022. április 1. előtt megnyitott fizetési számla új csomagba váltása esetén a Bank 
csomagbeállítási díjat számít fel. 
2022. április 1-től igényelt bankkártyák esetén a Bank kártyakibocsátási díjat alkalmaz, kártyatípusonként az első kártya 
igénylésekor.  
Amennyiben csomagbeállítás és kártyaigénylés is történik és a Bank a csomagbeállítási és kártyakibocsátási díj terhelé-
sére is jogosult, úgy a Bank kizárólag a kártyakibocsátási díjat terheli az ügyfél számláján. 

Csomagbeállítási vagy kártyakibocsátási díj - a lenti feltételek teljesítése esetén - nem kerül beterhelésre a Számlatulaj-
donos számláján: 

 Új számlacsomag szerződéskötés esetén, ha a forint fizetési / bankszámla nyitása és az ahhoz történő kártyaigénylés 
Takarékbank kölcsönszerződés megkötésével egy időben történik. 

 Meglévő fizetési számlacsomaghoz történő kártyaigénylés vagy a fizetési számla csomagváltása esetén, ha a fizetési 
számlacsomag váltása Takarékbankban történő kölcsönigényléssel egy időben történik.  

 Meglévő Számlatulajdonos csomagváltása esetén, ha a számlacsomag váltást nem az ügyfél kezdeményezte, hanem 
a Bank állítja át azt a hirdetmény szerinti lejáratkor érvényes számlacsomagra. 

A hirdetmény szerinti csomagbeállítási vagy kártyakibocsátási díjat a Bank az ügyfél külön értesítése nélkül utólagosan 
6 hónapon belül bármikor beterheli. 
 
2022. július 1-jétől 2022. október 1-jétől a Takarékbank Zrt. akciósan, visszavonásig de legkésőbb 2022. szeptem-
ber 30-ig 2023. április 30-ig az ebben az időszakban nyitott és váltott számlacsomagok esetén csomagbeállítási, vagy 
kártyakibocsátási díjért számlanyitáskor, csomagváltáskor 0 Ft-ot számít fel. 

Számlacsomag váltása, csomaglejárat szabályai 

Meglévő ügyfeleinknek lehetősége van, hogy jelen hirdetményben közzétett számlacsomagokra átszerződjenek. Cso-
magváltáskor, amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan bankkártyával, amely az igényelt számlacsomagban nem elérhető, 
(kártya típusa nem szerepel az „Igényelhető Bankkártyák” fejezetben), akkor új bankkártyát szükséges igényelni, majd a 
korábbi bankkártyát meg kell szüntetni. A csomagváltást megelőzően kibocsátott bankkártya az újonnan igényelt bank-
kártya átvételéig, de legfeljebb a csomagváltás időpontjától számított 60 napig tovább használható az eredeti kondícióval. 
A Bank ezen korábbi bankkártyákat, amennyiben nem történt megszüntetés, az új kártya legyártását követően az ügyfél 
külön értesítése nélkül legkésőbb a csomagváltást követő 60 napon belül letiltja. Amennyiben az új számlacsomagban 
az Ügyfél meglévő bankkártya típusa az „Igényelhető Bankkártyák” fejezetben foglaltak alapján elérhető, úgy a meglévő 
kártya megtartható, de a kondíciós feltételei megváltoznak, a csomagváltás időpontjáttól az új számlacsomaghoz kap-
csolódó bankkártyára vonatkozó díjszabás lesz érvényes rá.   

A csomagváltás nem érinti a meglévő Üzenetküldő (SMS) szolgáltatást, annak Új Ügyfelek1 számára nyújtott 6 havi havidíj 
mentes időszaka a szolgáltatás igénylésének kezdetétől indul és nem a csomagváltástól.  

Minden számlacsomag előre meghirdetett ideig érvényes, ezt követően az ügyfél számlacsomagja automatikusan átáll a 
lejárat után érvényes számlacsomagra, így a díjak már az alapján kerülnek elszámolásra. Lejárat előtt is módosítható a 
számlacsomag, vagy lejáratot követően újra beállítható a lakossági számlacsomag hirdetményben aktuálisan értékesít-
hető számlacsomagra, amennyiben az Ügyfél az igénylési feltételeknek megfelel. 
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Jelen hirdetményben található megnevezések angol nyelvű megfelelője 

Hungarian name English equivalent 

Számlacsomag neve Account package name 

Díjak érvényessége Effectiveness of the fees 

Igénybevétel feltétele Conditions of use 

Érvényességi idő Term 

Lejárat után érvényes kondíciók Conditions after expiration 

SZÁMLAVEZETÉS ACCOUNT MANAGEMENT 

Havi számlavezetési díj Monthly fee  

Bankkártyás vásárlás Purchase by bankcard 

Elektronikus kivonattal Electronic bank statement 

Papír alapú kivonattal Paper based bank statement 

Korrekciós díj 
Correction fee (if the conditions of use are not 

met) 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK BANKCARDS AVAILABLE 

Bankkártya éves díja Bankcard annual fee 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ELECTRONIC SERVICES 

ÁTUTALÁSOK TRANSFERS 

Elektronikus átutalás teljesítése Electronic payment 

Bankon belül Payment within the bank 

Bankon kívül Payment outside the bank 

Papír alapú átutalás teljesítése Paper based transaction 

Állandó átutalási megbízás teljesítése Standing order payments 

Szolgáltatói (csoportos) díjbeszedési forint meg-
bízás teljesítése  

Group collection payments 

BANKKÁRTYA MŰVELETEK BANKCARD TRANSACTIONS 

Vásárlás bankkártyával Purchase by bankcard 

KÉSZPÉNZ MŰVELETEK CASH TRANSACTIONS 

Pénztári műveletek Cash desk in branch 

Készpénz befizetés Cash deposit 

Készpénz felvétel Cash withdrawal 
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Havi rendszeres jóváírás feltétel teljesítése mellett elérhető számlacsomagok 

MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámítá-
sának esedékes-

sége 

Takarék Kedvez-
mény 

Számlacsomag 

Takarék Kedvez-
mény Plusz Szám-

lacsomag 

Takarék Extra 
Számlacsomag 

Díjak érvényessége -- 2022. április 1-től 2022. április 1-től 2022. április 1-től 

Igénybevétel feltétele2  -- 

Betöltött 14. életév 
Havi rendszeres jó-
váírás – legalább 

100 000 Ft összeg-
ben3 

Betöltött 14. életév 
Havi rendszeres jó-
váírás – legalább 

350 000 Ft összeg-
ben3 

Betöltött 14. 
életév 

Havi rendszeres 
jóváírás – leg-

alább  
600 000 Ft ösz-

szegben3 

Érvényességi idő -- 2 év 2 év 2 év 

Lejárat után érvényes kondíciók, 
számlacsomag neve 

-- 
Takarák Belépő 
Számlacsomag 

Takarék Belépő 
Számlacsomag 

Takarék Belépő 
Számlacsomag 

Fizetési számla devizaneme -- magyar forint (HUF) magyar forint (HUF) 
magyar forint 

(HUF) 

SZÁMLAVEZETÉS        

Havi számlave-
zetési díj 

elektronikus kivo-
nattal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

500 Ft 350 Ft 0 Ft 

papír alapú kivo-
nattal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

700 Ft 550 Ft 200 Ft 

Korrekciós díj az 
igénylési hónap 
és az azt követő 
2 hónapban Új 
ügyfelek szá-
mára1 

igénybevételi fel-
tétel nem teljesü-
lése esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Korrekciós díj az 
igénylési hónap 
és az azt követő 
2 hónap után1 

igénybevételi fel-
tétel nem teljesü-
lése esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

Mindenkori bruttó 
minimálbér 1,4%-a 

Mindenkori bruttó 
minimálbér 2%-a 

Mindenkori bruttó 
minimálbér 3%-a 

(2022-ben 2 800 Ft)3 (2022-ben 4 000 Ft)3 
(2022-ben 6 000 

Ft)3 

Csomagbeállítási díj16  
Tranzakció nap-

ján 
0 Ft / 10 000 Ft  0 Ft / 10 000 Ft 0 Ft / 10 000 Ft 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK        

Visa 
Unembossed 

bankkártya éves 
díja 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

Visa Classic 
bankkártya éves 
díja 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
7 000 Ft 7 000 Ft 7 000 Ft 

Mastercard Gold 

az 1. kártya éves 
díja 

Előállítás napján  
20 000 Ft 

50% kedvezmény, 
az  első évben 

10 000 Ft 

100% kedvez-
mény, az első 

évben 0 Ft 

Évfordulókor 2. évtől 20 000 Ft 2. évtől 20 000 Ft 

éves kártyadíj a 
2. kártyától 

Évfordulókor 20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

Mastercard 
World Elite Me-
tal15 

az 1. kártya éves 
díja 

Előállítás napján Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

éves kártyadíj a 
2. kártyától 

Évfordulókor Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

Egyéb bankkár-
tyához kapcso-
lódó díj 

Kártyakibocsátási 
díj plasztik kártya 
esetén16 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft / 10 000 Ft  0 Ft / 10 000 Ft 0 Ft / 10 000 Ft 
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MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámítá-
sának esedékes-

sége 

Takarék Kedvez-
mény 

Számlacsomag 

Takarék Kedvez-
mény Plusz Szám-

lacsomag 

Takarék Extra 
Számlacsomag 

Kártyakibocsátási 
díj Metal kártya 
esetén17 

Tranzakció nap-
ján 

Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Üzenetküldő 
(SMS) szolgálta-
tás  

szolgáltatás havi 
díja 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

200 Ft, új Ügyfél1 
esetén az igénylést 
követő első 6 hó-

napban 0 Ft 

500 Ft, új Ügyfél1 
esetén az igénylést 
követő első 6 hó-

napban  
0 Ft 

500 Ft, új Ügyfél1 
esetén az igény-
lést követő első 6 

hónapban 0 Ft 

SMS üzeneten-
kénti díj 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

30 Ft 0 Ft 0 Ft 

ÁTUTALÁSOK – Belföldi forint, valamint belföldi-  és nemzetközi Euró (SEPA) átutalások   

Saját számlák 
közötti átveze-
tés* 

bankon belül, té-
telenként 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Eseti elektroni-
kus átutalás tel-
jesítése 

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0,35% min. 200 Ft 
max. 15 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

100 Ft + (0,3% max. 
6 000 Ft)5 

0 Ft + (0,3% 
max. 6 000 Ft)5 

Eseti papír alapú 
és Telebankon 
benyújtott átuta-
lás teljesítése* 

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

0,55% min. 800 
Ft max. 25 000 
Ft + (0,3% max. 

6 000 Ft)5 

Állandó átutalási 
megbízás teljesí-
tése forintban  

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

100 Ft + (0,3% max. 
6 000 Ft)5 

0 Ft + (0,3% max. 6 
000 Ft)5 

0 Ft + (0,3% 
max. 6 000 Ft)5 

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS 

Szolgáltatói (cso-
portos) díjbesze-
dési forint meg-
bízás teljesítése  

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

100 Ft + (0,3% max. 
6 000 Ft) 

0 Ft + (0,3% max. 6 
000 Ft) 

0 Ft + (0,3% 
max. 6 000 Ft) 

* Ide értve számlaegyenleg feltöltést bankon belül. 

A számlacsomagokhoz kapcsolódóan elérhető további tranzakciók, megbízások és azok díjai megtalálhatóak a Szám-
lacsomagok további díjtételei című fejezetben. 
  

http://www.takarekbank.hu/
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Jövedelemfeltétel nélküli számlacsomagok  

MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámítá-
sának esedékes-

sége 

Takarék Belépő 
Számlacsomag 

Takarék Menedzser  
Számlacsomag 

Díjak érvényessége -- 2022. április 1-től 2022. április 1-től 

Igénybevétel feltétele -- 
Betöltött 14. életév. 

 

Betöltött 14. életév 
Takarékbank vállalkozói szám-
lát vezető cégek, vezető tiszt-
ségviselői számára érhető el. 

Érvényességi idő -- Időkorlát nélkül 1 év 

Lejárat után érvényes kondíciók -- Nincs lejárat Takarék Belépő Számlacsomag 

Fizetési számla devizaneme -- magyar forint (HUF) magyar forint (HUF) 

SZÁMLAVEZETÉS 

Havi számla-
vezetési díj 

elektronikus kivo-
nattal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

1 000 Ft 0 Ft 

papír alapú kivo-
nattal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

1 200 Ft 200 Ft 

Korrekciós 
díj az igény-
lési hónap és 
az azt követő 
2 hónapban 

igénybevételi fel-
tétel nem teljesü-
lése esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

Nincs feltétel Nincs feltétel 

Korrekciós 
díj az igény-
lési hónap és 
az azt követő 
2 hónap után 

igénybevételi fel-
tétel nem teljesü-
lése esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

Nincs feltétel Nincs feltétel 

Csomagbeállítási díj16  
Tranzakció nap-

ján 
0 Ft / 10 000 Ft 0 Ft / 10 000 Ft  

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

Visa 
Unembossed 

bankkártya éves 
díja 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
4 000 Ft Nem igényelhető 

Visa Classic 

az 1. kártya éves 
díja 

Előállítás napján 7 000 Ft 7 000 Ft 

Évfordulókor 7 000 Ft 7 000 Ft 

éves kártyadíj a 2. 
kártyától 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
7 000 Ft 7 000 Ft 

Mastercard 
Gold 

az 1. kártya éves 
díja 

Előállítás napján  Nem igényelhető 
100% kedvezmény, az első év-

ben 0 Ft  

Évfordulókor Nem igényelhető a 2. évtől 20 000 Ft 

éves kártyadíj a 2. 
kártyától 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
Nem igényelhető  20 000 Ft 

Mastercard 
World Elite 
Metal15 

az 1. kártya éves 
díja 

Előállítás napján 
és évfordulókor  

Nem igényelhető Nem igényelhető 

éves kártyadíj a 2. 
kártyától 

Előállítás napján 
és évfordulókor 

Nem igényelhető Nem igényelhető 

Egyéb bank-
kártyához 
kapcsolódó 
díj 

Kártyakibocsátási 
díj plasztik kártya 
esetén16 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft / 10 000 Ft 0 Ft / 10 000 Ft 

Kártyakibocsátási 
díj Metal kártya 
esetén17 

Tranzakció nap-
ján 

Nem igényelhető Nem igényelhető 

http://www.takarekbank.hu/
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MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámítá-
sának esedékes-

sége 

Takarék Belépő 
Számlacsomag 

Takarék Menedzser  
Számlacsomag 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Üzenetküldő 
(SMS) szol-
gáltatás 

szolgáltatás havi 
díja 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

200 Ft, új Ügyfél1 esetén az 
igénylést követő első 6 hónap-

ban 0 Ft 

500 Ft, új Ügyfél1 esetén az 
igénylést követő első 6 hónap-

ban 0 Ft 

SMS üzeneten-
kénti díj 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

30 Ft 0 Ft 

ÁTUTALÁSOK – Belföldi forint, valamint belföldi-  és nemzetközi Euró(SEPA)  átutalások 

Saját szám-
lák közötti át-
vezetés* 

bankon belül, té-
telenként 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft 0 Ft 

Eseti elektro-
nikus átuta-
lás teljesí-
tése 

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0,55% min. 400 Ft max. 15 000 
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)5 

100 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)5 

Eseti papír 
alapú és 
Telebankon 
benyújtott át-
utalás teljesí-
tése* 

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0,55% min. 800 Ft max. 25 000 
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)5 

0,55% min. 800 Ft max. 25 000 
Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)5 

Állandó át-
utalási meg-
bízás teljesí-
tése forint-
ban 

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

100 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)5 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)5 

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS 

Szolgáltatói 
(csoportos) 
díjbeszedési 
forint megbí-
zás teljesí-
tése  

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

100 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft) 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

* Ide értve számlaegyenleg feltöltést bankon belül. 

A számlacsomagokhoz kapcsolódóan elérhető további tranzakciók, megbízások és azok díjai megtalálhatóak a Számla-
csomagok további díjtételei című fejezetben. 
 
Amennyiben az Ügyfél kizárólag hiteligénylés miatt nyit Takarék Belépő számlacsomagot, akkor Takarék Belépő H 
Számlacsomag nyitható, melynek a havi számlavezetés díja elektronikus kivonattal 0 Ft, papír alapú kivonattal 200 Ft/hó, 
csomagbeállítási és kártyakibocsátási díj nem kapcsolódik hozzá, további díjai megegyeznek a Takarék Belépő Számla-
csomag díjával. 
Takarék Belépő H Számlacsomag nyitható: 
Folyószámlahitel, Személyi kölcsön, Jelzáloghitel vagy Babaváró Hitel igénylés esetén, amennyiben a hitel törlesztése 
erről a számláról történik. 
 
Takarék Menedzser Számlacsomagot nyithat: 

Olyan cégtulajdonosok, ügyvezetők, valamint a cég számlája felett aláírási jogosultsággal rendelkezők, akik vállalkozói  
fizetési számlát nyitnak vagy vezetnek a Takarékbanknál. Abban az esetben, ha Takarék Menedzser Számlacsomag nem 
a feltételek szerint kerül megnyitásra, a Bank jogosult a Takarék Menedzser Számlacsomagot Takarék Belépő Számla-
csomagra módosítani.  

  

http://www.takarekbank.hu/
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MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámításá-
nak esedékessége 

Takarék Diák  
Számlacsomag 

Takarék Zsebpénz 
Számlacsomag 

Takarék Gyám-
hatósági Számla 

Díjak érvényessége -- 2022. április 1-től 2022. július 15-től 2022. július 15-től 

Igénybevétel feltétele -- 

Tanulói jogviszony 
megléte amit igazolni 
szükséges illetve 14 - 

25 közötti életkor. 

0 – 14. életév 

kiskorú gyámság 
alatt állók és/ 

vagy gondnokol-
tak 

Érvényességi idő -- 2 év 14. életév betöltéséig Időkorlát nélkül 

Lejárat után érvényes kondí-
ciók 

-- 
Takarék Belépő 
Számlacsomag 

Takarék Diák Számla-
csomag 

Nincs lejárat 

Fizetési számla devizaneme -- magyar forint (HUF) magyar forint (HUF) 
magyar forint 

(HUF) 

SZÁMLAVEZETÉS 

Havi számla-
vezetési díj 

elektronikus 
kivonattal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

papír alapú 
kivonattal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

200 Ft 200 Ft 200 Ft 

Korrekciós díj 
az igénylési 
hónap és az 
azt követő 2 
hónapban 

igénybevé-
teli feltétel 
nem teljesü-
lése esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

Nincs feltétel Nincs feltétel Nincs feltétel 

Korrekciós díj 
az igénylési 
hónap és az 
azt követő 2 
hónap után 

igénybevé-
teli feltétel 
nem teljesü-
lése esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

Nincs feltétel Nincs feltétel Nincs feltétel 

Csomagbeállítási díj16  Tranzakció napján 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

Visa 
Unembossed 

bankkártya 
éves díja 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
Nem igényelhető 

100% kedvezménnyel  
0 Ft 

Nem igényelhető 

Visa Classic 

az 1. kártya 
éves díja 

Előállítás napján  
 

100% kedvezmény, 
az első évben 0 Ft 

Nem igényelhető Nem igényelhető 

Évfordulókor 
100% kedvezmény, a 

2. évtől 0 Ft 
Nem igényelhető Nem igényelhető 

éves kártya-
díj a 2. kár-
tyától 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
7 000 Ft Nem igényelhető Nem igényelhető 

Mastercard 
Gold 

az 1. kártya 
éves díja 

Előállítás napján  Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

Évfordulókor Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

éves kártya-
díj a 2. kár-
tyától 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

Mastercard 
World Elite 
Metal15 

az 1. kártya 
éves díja 

Előállítás napján 
és évfordulókor  

Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

éves kártya-
díj a 2. kár-
tyától 

Előállítás napján 
és évfordulókor 

Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

Egyéb bank-
kártyához 

Kártyakibocs
átási díj 

Tranzakció napján 0 Ft 0 Ft Nem igényelhető 

http://www.takarekbank.hu/
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MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámításá-
nak esedékessége 

Takarék Diák  
Számlacsomag 

Takarék Zsebpénz 
Számlacsomag 

Takarék Gyám-
hatósági Számla 

kapcsolódó 
díj 
 

plasztik kár-
tya esetén16 

Kártyakibocs
átási díj Me-
tal kártya 
esetén17 

Tranzakció napján Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK 

Üzenetküldő 
(SMS) szol-
gáltatás 

szolgáltatás 
havi díja 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

SMS üzene-
tenkénti díj 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

ÁTUTALÁSOK – Belföldi forint, valamint belföldi-  és nemzetközi Euró(SEPA)  átutalások 

Saját számlák 
közötti átve-
zetés* 

bankon be-
lül, tételen-
ként 

Tranzakció napján 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Eseti elektro-
nikus átutalás 
teljesítése 

bankon belül 
és kívül, té-
telenként 

Tranzakció napján 
100 Ft + (0,3% max. 6 

000 Ft)5 
nem lehetséges nem lehetséges 

Eseti papír 
alapú és 
Telebankon 
benyújtott át-
utalás teljesí-
tése* 

bankon belül 
és kívül, té-
telenként 

Tranzakció napján 
0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 

(0,3% max. 6 000 Ft)5 

0,55% min. 800 Ft max. 
25 000 Ft + (0,3% max. 

6 000 Ft)5 

Telebankon: nem lehet-
séges 

papíralapú: 100 Ft 
Telebankon: nem 

lehetséges 

Állandó átuta-
lási megbízás 
teljesítése fo-
rintban 

bankon belül 
és kívül, té-
telenként 

Tranzakció napján 
0 Ft + (0,3% max. 6 

000 Ft)5 
0 Ft + (0,3% max. 6 

000 Ft)5 
100 Ft 

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS 

Szolgáltatói 
(csoportos) 
díjbeszedési 
forint megbí-
zás teljesí-
tése  

bankon belül 
és kívül, té-
telenként 

Tranzakció napján 
0 Ft + (0,3% max. 6 

000 Ft) 
0 Ft + (0,3% max. 6 

000 Ft) 
nem lehetséges 

* Ide értve számlaegyenleg feltöltést bankon belül. 

A számlacsomagokhoz kapcsolódóan elérhető további tranzakciók, megbízások és azok díjai megtalálhatóak a Számla-
csomagok további díjtételei című fejezetben. 
 

Takarék Diák Számlacsomag nyitható: 

 Tanulói/hallgatói jogviszony megléte esetén, amelynek igazolása a számlanyitáskor érvényes diákigazolvánnyal 
vagy tanulói jogviszony igazolással történhet. 14 és 18 év közötti diák számlanytásához a törvényes képviselőjének 
hozzájárulása szükséges 

 25 éves életkor fölött a számlacsomag nem igényelhető, arra átszerződni nem lehetséges, azzal az Ügyfél 25 éves 
életkor felett nem rendelkezhet. A Bank – az előző feltételek megszűnése esetén –, jogosult a Takarék Diák Szám-
lacsomagot a Takarék Belépő Számlacsomagra átváltani, módosítani. 

2022. július 15-étől Takarék Zsebpénz Számlacsomag nyitható: 

 0 – 14. életév betöltéséig kiskorú gyermekek részére, a törvényes képviselőjük nyilatkozata alapján és személyes 
jelenlétével, annak igénylésével. A Takarék Zsebpénz Számlacsomag szerződést a számlatulajdonos gyermek 
törvényes képviselője köti a gyermek helyett és nevében. 

 A Takarék Zsebpénz Számlacsomag felett  kizárólag a gyermek törvényes képviselője jogosult rendelkezni, kivéve 
ha a 7.életévét betöltött kiskorú gyermek részére törvényes képviselője VISA Unembossed bankkártyát igényelt.  

http://www.takarekbank.hu/
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 A Takarék Zsebpénz Számlacsomagon tranzakció kizárólag a gyermek törvényes képviselője által – az alábbiak-
ban írt gyámhatósági korlátozások figyelembevételével – bankfiókban kezdeményezhető kivéve, ha a 7.életévét 
betöltött kiskorú gyermek részére törvényes képviselője VISA Unembossed bankkártyát igényelt. A bankkártyával, 
internetes vásárlás nem kezdeményezhető. 

 A Számlatulajdonos 7. életévének betöltéséig részére bankkártya nem igényelhető. A 7. életév betöltését követően 
a számlacsomaghoz kizárólag VISA Unembossed bankkárya igényelhető a Számlatulajdonos részére, a bankkár-
tyát a Törvényes képviselő igényelheti. A fizetési számlához Társkártya nem igényelhető. A bankkártya szerződést 
a törvényes képviselő köti a kártyabirtokos gyermek nevében és helyett. 

 Telebank szolgáltatás igénybevételével a 14 év alatti Számlatulajdonos törvényes képviselője számára kizárólag 
Netbank jelszó pótlására, a bankkártya aktiválására és a bankkártya ATM és POS limit módosításra – az internetes 
limit kivételével – van lehetőség, azon tranzakció általa a Takarék Zsebpénz Számlacsomagon nem hajtható végre. 

 A 14. év alatti Számlatulajdonos törvényes képviselője a Takarék Zsebpénz Számlacsomaghoz kapcsolódó Taka-
rék Netbank szolgálatatással kizárólag lekérdezést (számlakivonat, egyenleg, számlatörténet, kártya áttekintő) 
hajthat végre, azon átutalást, betétlekötést, bankkártya státusz módosítást, bankkártyához kapcsolódó limit módo-
sítást nem kezdeményezhet. 

 A Takarék Zsebpénz Számlacsomaghoz Rendelkező, Meghatalmazott, elhalálozás esetére szóló Kedvezménye-
zett nem jelölhető. 

 A Takarék Zsebpénz Számlacsomag a Számlatulajdonos 14. életévének betöltését követő hónapban – a hatályos 
Hirdetmény szerinti 14. évet betöltött diákok része vezetett számlacsomagra, amely jelen Hirdetmény publikálása-
kor a Takarék Diák Számlacsomag –, kerül átváltásra. 

 Takarék Zsebpénz Számlacsomagba tartozó bankszámla terhére fizetési megbízást a Törvényes Képviselő legfel-
jebb a gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányren-
deletben előírt összeghatárig adhat. Ezen összeg feletti rendelkezés esetén a Törvényes Képviselő jognyilatkoza-
tának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, amelyet a bankszámla feletti rendelkezést meg-
előzően a Törvényes Képviselő köteles a Banknak benyújtani.  

Abban az esetben, ha a Törvényes Képviselő a Takarék Zsebpénz Számlacsomag felett nem a Takarékbank Fi-
zetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételeiben foglalt szabályok, 
illetve a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezik, azt nem rendeltetés szerűen – ide értendő azt az 
esetet is, amely során saját céljaira, súlyosabb esetben a jogszabályok megkerülésére – használja, az súlyos szer-
ződésszegésnek minősül és a szerződéses kapcsolat azonnali megszűnését vonja maga után. A nem szerződés-
szerű magatartás megvalósulása esetén, a szerződésszegés súlyától függően a Törvényes Képviselővel szemben, 
akár büntető eljárás megindítása is kezdeményezhető. 

A Takarék Zsebpénz Számlacsomag valamennyi kondíciójában megegyezik a Takarék Diák Számlacsomag kon-
dícióival azzal az eltéréssel, hogy a Takarék Zsebpénz Számlacsomaghoz kizárólag Visa Unembossed típusú 
bankkártya igényelhető a Számlatulajdonos gyermek 7. életévének betöltését követően 100%-os éves díj kedvez-
mény mellett 0 Ft-ért. 

 

 2022. július 15-étől Takarék Gyámhatósági Számla nyitható:  

 a kiskorú gyámság alatt álló- és nagykorú gondnokolt személy nevében és helyett, az illetékes gyámhatóság hatá-
rozatában megjelölt törvényes képviselő/gyám/gondnok (együttesen: Vagyonkezelő) által. 

 A Takarék Gyámhatósági Számlához bankkártya nem igényelhető. 

 A Vagyonkezelő részére kizárólag korlátozott funkcionalitású Telebank szolgáltatás vehető igénybe, azon tranzak-
ció általa nem hajtható végre. Telebankon Vagyonkezelő által csak Netbank jelszó pótlására van lehetőség.  

 A Vagyonkezelő a számlához kapcsolódó Takarék Netbank szolgáltatással kizárólag lekérdezést (számlakivonat, 
egyenleg, számlatörténet) hajthat végre, azon átutalást, betétlekötést nem kezdeményezhet. 

 A Takarék Gyámhatósági Számla terhére a Bank, kizárólag jogerős gyámhatósági határozat alapján, bankfiókban 
teljesít megbízást. 

 A Takarék Gyámhatósági Számláról szolgáltatói (csoportos) díjbeszedést a Takarékbank nem teljesít, erre vonat-
kozó felhatalmazást nem fogad be. 

 A Takarék Gyámhatósági Számláról betétlekötés bankfiókban sem kezdeményezhető. 

 A Takarék Gyámhatósági Számlához Rendelkező, Meghatalmazott, elhalálozás esetére szóló Kedvezményezett 
nem jelölhető. 

  

http://www.takarekbank.hu/
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A Takarék Flotta Program keretében kínált számlacsomagok 

MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámítá-

sának esedé-
kessége 

Takarék Flotta 
Számlacsomag 

Takarék Flotta 
Plusz Számlacso-

mag 

Takarék Kiemelt 
Flotta Számla-

csomag 

Díjak érvényessége -- 2022. április 1-től 2022. április 1-től 2022. április 1-től 

Igénybevétel feltétele2 -- 

Betöltött 14. életév Betöltött 14. életév Betöltött 14. életév 

Havi rendszeres jó-
váírás – legalább 

100 000 Ft összeg-
ben3 

Havi rendszeres jó-
váírás – legalább 

100 000 Ft összeg-
ben3 

Havi rendszeres 
jóváírás - legalább 

100 000 Ft ösz-
szegben3 

Érvényességi idő -- 2 év 2 év 
2 év  vagy a mun-
kaviszonyban töl-

tött utolsó nap 

Lejárat után érvényes kondíciók -- 
Takarék Belépő 
Számlacsomag 

Takarék Belépő 
Számlacsomag 

Takarék Belépő 
Számlacsomag 

Fizetési számla devizaneme -- magyar forint (HUF) magyar forint (HUF) 
magyar forint 

(HUF) 

SZÁMLAVEZETÉS 

Havi számlave-
zetési díj 

elektronikus kivo-
nattal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

350 Ft 0 Ft 0 Ft 

papír alapú kivo-
nattal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

550 Ft 200 Ft 200 Ft 

Korrekciós díj az 
igénylési hónap 
és az azt követő 
2 hónapban Új 
ügyfelek szá-
mára 1 

igénybevételi fel-
tétel nem teljesü-
lése esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Korrekciós díj az 
igénylési hónap 
és az azt követő 
2 hónap után1 

igénybevételi fel-
tétel nem teljesü-
lése esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

Mindenkori bruttó 
minimálbér 2%-a 

Mindenkori bruttó 
minimálbér 2%-a 

350 Ft 
(2022-ben 4 000 Ft) 

3 
(2022-ben 4 000 Ft) 

3 

Csomagbeállítási díj16  
Tranzakció nap-

ján 
0 Ft / 10 000 Ft  0 Ft / 10 000 Ft 0 Ft 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK 

Visa 
Unembossed 

bankkártya éves 
díja 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

Visa Classic  

az 1. kártya éves 
díja  

Előállítás napján  7 000 Ft 7 000 Ft 
100% kedvezmény 
az első évben, 0 Ft 

Évfordulókor 7 000 Ft 7 000 Ft 
100% kedvezmény 

a 2. évtől, 0 Ft 

éves kártyadíj a 
2. kártyától 

Előállítás napján 
és 

évfordulókor 
7 000 Ft 7 000 Ft 7 000 Ft 

Mastercard Gold 

az 1. kártya éves 
díja 

Előállítás napján 
50% kedvezmény 
az  első évben 10 

000 Ft 

50% kedvezmény az  
első évben  
10 000 Ft 

50% kedvezmény 
az első évben 

10 000 Ft  

Évfordulókor 2. évtől 20 000 Ft 2. évtől 20 000 Ft 
50% kedvezmény 
a 2. évtől 10 000 

Ft  

éves kártyadíj a 
2. kártyától 

Előállítás napján 
és évfordulókor 

20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 

az 1. kártya éves 
díja 

Előállítás napján 
és évfordulókor 

Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 
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MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámítá-

sának esedé-
kessége 

Takarék Flotta 
Számlacsomag 

Takarék Flotta 
Plusz Számlacso-

mag 

Takarék Kiemelt 
Flotta Számla-

csomag 

Mastercard 
World Elite Me-
tal15 

éves kártyadíj a 
2. kártyától 

Előállítás napján 
és évfordulókor 

Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

Egyéb bankkár-
tyához kapcso-
lódó díj 
 

Kártyakibocsátási 
díj plasztik kártya 
esetén16 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft / 10 000 Ft 0 Ft / 10 000 Ft 0 Ft 

Kártyakibocsátási 
díj Metal kártya 
esetén17 

Tranzakció nap-
ján 

Nem igényelhető Nem igényelhető Nem igényelhető 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK  

Üzenetküldő 
(SMS) szolgálta-
tás 

szolgáltatás havi 
díja 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

500 Ft, új Ügyfél 
Ügyfél1esetén az 
igénylést követő 

első 6 hónapban 0 
Ft 

500 Ft, új Ügyfél 
Ügyfél1esetén az 
igénylést követő 

első 6 hónapban 0 
Ft 

0 Ft 

SMS üzeneten-
kénti díj 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

ÁTUTALÁSOK – Belföldi forint, valamint belföldi-  és nemzetközi Euró (SEPA) átutalások 

Saját számlák 
közötti átveze-
tés* 

bankon belül, té-
telenként 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Eseti elektroni-
kus átutalás tel-
jesítése 

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

100 Ft + (0,3% 
max. 6.000 Ft)5 

100 Ft + (0,3% max. 
6.000 Ft)5 

0 Ft + (0,3% max. 
6 000 Ft)5 

Eseti papír alapú 
ésTelebakon be-
nyújtott átutalás 
teljesítése* 

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft) 5 

0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

Állandó átutalási 
megbízás teljesí-
tése forintban 

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

100 Ft + (0,3% 
max. 6 000 Ft)5 

0 Ft + (0,3% max. 6 
000 Ft)5 

0 Ft + (0,3% max. 
6 000 Ft)5 

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS 

Szolgáltatói (cso-
portos) díjbesze-
dési forint meg-
bízás teljesítése 

bankon belül és 
kívül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

100 Ft + (0,3% 
max. 6 000 Ft) 

0 Ft + (0,3% max. 6 
000 Ft) 

0 Ft + (0,3% max. 
6 000 Ft) 

* Ide értve számlaegyenleg feltöltést bankon belül. 

A számlacsomagokhoz kapcsolódóan elérhető további tranzakciók, megbízások és azok díjai megtalálhatóak a Számla-
csomagok további díjtételei című fejezetben. 
 
Takarék Flotta Számlacsomagot nyithat: 

A Takarékbank Zrt-vel a Takarék Flotta Program keretében, érvényes Együttműködési Megállapodással rendelkező leg-

alább 5 fő munkavállalót foglalkoztató  

 Flotta Partner munkavállalója, aki 

 a Takarékbank Flotta Partnerével munkaviszonyban áll és 

 teljesíti a jelen Hirdetményben előírt, havi minimum 100.000 Ft-os jóváírási feltételt2. 

 

Takarék Flotta Plusz Számlacsomagot nyithat: 

A Takarékbank Zrt-vel a Takarék Flotta Program keretében létrejött Együttműködési Megállapodással rendelkező leg-

alább 500 fő munkavállalót foglalkoztató  

a) Flotta Partner munkavállalója vagy 

http://www.takarekbank.hu/
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b) Flotta Plusz Munkáltató munkavállalója, vagy 

c) közszféra dolgozó, aki  

 A Takarékbank Flotta Partnerével vagy Flotta Plusz Munkáltatójával munkaviszonyban áll, illetve közalkalmazott és 

 teljesíti jelen Hirdetményben előírt, havi minimum 100.000 Ft-os jóváírási feltételt2. 

 
Takarék Kiemelt Flotta Számlacsomagot nyithat: 

A Takarékbank Zrt. Kiemelt Flotta Partner munkavállalója, amely Munkáltató a Takarékbank Zrt.-vel Együttműködési 
Megállapodást kötött és megfelel a Takarék Flotta Program kedvezményekre jogosultak köre című Ügyféltájékoztatóban 
foglaltaknak, aki 

 a Takarékbank Kiemelt Flotta Partnerével munkaviszonyban áll és 

 teljesíti jelen Hirdetményben előírt, havi minimum 100.000 Ft-os jóváírási feltételt2 

A Takarék Flotta Programba bevont jogosultak körét, az igénybe vételi- és a jogosultság fenntartására,-, megszűnésére 
vonatkozó feltételeket részletesen, a Takarék Flotta Program kedvezményekre jogosultak köre című Ügyféltájékoztató 
tartalmazza. 
 
A Bank a cégméret és a kapcsolt vállalkozások illetve a munkavállalói létszám megállapítására a nyilvános cégadatban 
(OPTEN) elérhető információt is használja. 
 
  

http://www.takarekbank.hu/
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Megtakarítási feltétel teljesítése mellett elérhető számlacsomagok 

MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámítá-

sának esedé-
kessége 

Takarék Prémium Számlacsomag 

Díjak érvényessége -- 2022. április 1-től 

Igénybevétel feltétele6 -- 
Betöltött 14. életév 
Minimum 8 millió Ft  

elhelyezett megtakarítás 

Érvényességi idő -- 2 év 

Lejárat után érvényes kondíciók -- Takarék Belépő Számlacsomag 

Fizetési számla devizaneme -- magyar forint (HUF) 

SZÁMLAVEZETÉS  

Havi számlavezetési díj 

elektronikus kivonat-
tal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

papír alapú kivonat-
tal4 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

200 Ft 

Korrekciós díj az igénylési hónap és 
az azt követő 2 hónapban új Ügyfelek 
számára1 

igénybevételi feltétel 
nem teljesülése ese-
tén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

Korrekciós díj az igénylési hónap és 
az azt követő 2 hónap után1 

igénybevételi feltétel 
nem teljesülése ese-
tén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

Mindenkori bruttó minimálbér 3%-a 

(2022-ben 6 000 Ft)3 

Csomagbeállítási díj  
Tranzakció nap-

ján 
0 Ft 

IGÉNYELHETŐ BANKKÁRTYÁK  

Visa Unembossed bankkártya éves díja 
Előállítás napján 

és 
évfordulókor 

Nem igényelhető 

Visa Classic bankkártya éves díja 
Előállítás napján 

és 
évfordulókor 

7 000 Ft 

Mastercard Gold 

az 1. kártya éves díja 

Előállítás napján 
 

100% kedvezmény az  első évben 
 0 Ft  

Évfordulókor a 2. évtől 20 000 Ft 

éves kártyadíj a 2. 
kártyától 

Előállítás napján 
és évfordulókor 

20 000 Ft 

Mastercard World Elite Metal15 

az 1. kártya éves díja 
Előállítás napján 
és évfordulókor 

Nem igényelhető 

éves kártyadíj a 2. 
kártyától 

Előállítás napján 
és évfordulókor 

Nem igényelhető 

Egyéb bankkártyához kapcsolódó díj 

Kártyakibocsátási díj 
plasztik kártya ese-
tén16 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft 

Kártyakibocsátási díj 
Metal kártya esetén17 

Nem igényelhető 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK  

Üzenetküldő (SMS) szolgáltatás  

szolgáltatás havi díja 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

SMS üzenetenkénti 
díj 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

ÁTUTALÁSOK – Belföldi forint, valamint belföldi-  és nemzetközi Euró (SEPA) átutalások  
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MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámítá-

sának esedé-
kessége 

Takarék Prémium Számlacsomag 

Saját számlák közötti átvezetés* 
bankon belül, tételen-
ként 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft 

Eseti elektronikus átutalás teljesítése 
bankon belül és kí-
vül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)5 

Eseti papír alapú és Telebankon be-
nyújtott átutalás teljesítése* 

bankon belül és kí-
vül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0,55% min. 800 Ft max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 Ft)5 

Állandó átutalási megbízás teljesítése  
forintban 

bankon belül és kí-
vül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)5 

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS 

Szolgáltatói (csoportos) díjbeszedési 
forint megbízás teljesítése 

bankon belül és kí-
vül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

ÁTUTALÁSOK – nem SEPA és nem EUR devizanemű átutalások 

Eseti elektronikus átutalás teljesítése 
bankon belül és kí-
vül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0,55% min. 2 500 Ft max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 Ft)5 

Eseti papír alapú és Telebankon be-
nyújtott átutalás teljesítése 

bankon belül és kí-
vül, tételenként 

Tranzakció nap-
ján 

0,55% min. 5 000 Ft max. 35 000 Ft + 
 (0,3% max. 6 000 Ft)5 

* Ide értve számlaegyenleg feltöltést bankon belül. 

A számlacsomagokhoz kapcsolódóan elérhető további tranzakciók, megbízások és azok díjai megtalálhatóak a Szám-
lacsomagok további díjtételei című fejezetben. 
 
Deviza számlacsomagok 

MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámításá-
nak esedékessége 

Takarék Deviza 
Számlacsomag 

Takarék Deviza 
Plusz Számlacso-

mag 

Díjak érvényessége -- 2022. április 1-től 2022. április 1-től 

Igénybevétel feltétele -- Nincs 

Megtakarítási elvá-
rással rendelkező 

számlacsomag 
megléte.* 

Érvényességi idő -- Nincs Nincs 

Lejárat után érvényes kondíciók -- Időkorlát nélkül Időkorlát nélkül 

Fizetési számla devizaneme -- 
EUR, USD, CHF, 

GBP 
EUR, USD, CHF, 

GBP 

SZÁMLAVEZETÉS  

Havi számlavezetési díj 

elektronikus kivo-
nattal4 

Havonta, a hó utolsó 
napján** 

350 Ft 0 Ft 

papír alapú kivo-
nattal4 

Havonta, a hó utolsó 
napján** 

550 Ft 200 Ft 

Korrekciós díj az igénylési hó-
nap és az azt követő 2 hónap-
ban új Ügyfelek számára1 

igénybevételi felté-
tel nem teljesülése 
esetén 

Havonta, a hó utolsó 
napján 

0 Ft 0 Ft 

Korrekciós díj az igénylési hó-
nap és az azt követő 2 hónap 
után1 

igénybevételi felté-
tel nem teljesülése 
esetén 

Havonta, a hó utolsó 
napján 

0 Ft 0 Ft 

Csomagbeállítási díj   
Csomagbeállítás 

napján 
0 Ft 0 Ft 

BANKKÁRTYA Nem igényelhető Nem igényelhető 

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK  

Üzenetküldő (SMS) szolgálta-
tás  

szolgáltatás havi 
díja 

Havonta, a hó utolsó 
napján** 

200 Ft, új Ügyfél1 
esetén az igénylést 
követő első 6 hó-

napban 

0 Ft 

http://www.takarekbank.hu/
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MEGNEVEZÉS 
Díjak felszámításá-
nak esedékessége 

Takarék Deviza 
Számlacsomag 

Takarék Deviza 
Plusz Számlacso-

mag 

0 Ft 

SMS üzeneten-
kénti díj 

Havonta, a hó utolsó 
napján 

30 Ft 0 Ft 

ÁTUTALÁSOK  

Deviza átutalás teljesítésének díja**** 

Saját számlák közötti átvezetés 
bankon belül, téte-
lenként 

Tranzakció napján 0 Ft 0 Ft 

Eseti elektronikus átutalás telje-
sítése 

EUR (SEPA) át-
utalás és bankon 
belüli EUR átutalás 
HUF átutalása Ma-
gyarországon (ide 
értve a bankon be-
lüli átutalást is) 

Tranzakció nap-
ján*** 

0,55% min. 400 Ft 
max. 15 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

0 Ft + (0,3% max. 6 
000 Ft) 5 

Nem HUF és nem 
EUR devizanemű 
átutalás Magyaror-
szágon (ide értve a 
bankon belüli át-
utalást is), illetve  
EUR átutalása 
nem EGT tagál-
lamba, valamint  
nem EUR átutalás 
(ide értve a nem-
zetközi forint 
(HUF) átutalást is) 
EGT és nem EGT 
tagállamba 

Tranzakció napján 

0,55% min. 2 500 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

0,55% min 2 500 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

Eseti papír alapú és 
Telebankon keresztüli átutalás 
teljesítése 

EUR (SEPA) át-
utalás és bankon 
belüli EUR átutalás 
HUF átutalása Ma-
gyarországon (ide 
értve a bankon be-
lüli átutalást is) 

Tranzakció napján 

0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

Nem HUF és nem 
EUR devizanemű 
átutalás Magyaror-
szágon (ide értve a 
bankon belüli át-
utalást is), illetve  
EURátutalása nem 
EGT tagállamba, 
valamint  
nem EUR átutalás 
(ide értve a nem-
zetközi forint 
(HUF) átutalást is) 
EGT és nem EGT 
tagállamba 

Tranzakció napján 

0,55% min. 5 000 Ft 
max. 35 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

0,55% min. 2 500 Ft 
max. 35 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 
2022. május 27-étől 
nyitott vagy számla-
csomagra váltott fi-
zetési számlák ese-

tén: 
0,55% min. 5 000 Ft 

max. 35 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft)5 

Azonnali beszedési megbízás 
teljesítésének és hatósági át-
utalás díja 

bankon belül és kí-
vül, tételenként 

Tranzakció napján 

0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 
(0,3% max. 6 000 

Ft) 

0,55% min. 800 Ft 
max. 25 000 Ft + 0 
Ft + (0,3% max. 6 

000 Ft) 

* Takarék Prémium és Takarék Private Banking számlacsomagok 

http://www.takarekbank.hu/


 

Takarékbank Zrt. 
Székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. 
Honlap: www.takarekbank.hu  
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 01-10-140275 
Adószám: 14479917-4-44 

 

Takarékbank Lakossági Számlacsomagok Hirdetménye  

 
 19/27 

** A számlavezetési díj, MNB középárfolyamon kerül átszámításra a számla devizanemére. 

*** A díj, deviza vételi árfolyamon kerül átszámításra a számla devizanemére. 

**** Az Egyesült Királyság Európai Unióból (EU) való kilépése miatt, az ide irányuló átutalások-, illetve érkező jóvá-
írások-, valamint kártyatranzakciók díjszámítása esetén, nem EGT típusú díjakat alkalmazzuk. 

A számlacsomagokhoz kapcsolódóan elérhető további tranzakciók, megbízások és azok díjai megtalálhatóak a Szám-
lacsomagok további díjtételei című fejezetben. 
 
Bankkártyához kapcsolódó díjak 

Díjak érvényessége: 2022. április 1-jétől 
 

IGÉNYELHETŐ BANK-
KÁRTYÁK 

Díjak felszámításá-
nak esedékessége 

Visa 
Unembossed 

Visa Classic 
Mastercard 

Gold 

Mastercard 
World Elite 

Metal 

Kártyadíjak         

Kártyadíj terhelési gyako-
riság 

-- Éves Éves Éves Éves 

Fő- és társkártya díja ter-
helési gyakoriság szerint 

Előállítás napján és 
évfordulókor 

4 000 Ft 7 000 Ft 20 000 Ft 90 000 Ft 

Kártyakibocsátási díj Me-
tal kártya esetén17 

Szerződés felmon-
dás napján 

- - - 40 000 Ft 

Tranzakciós díjak         

Vásárlás 
Tranzakció elszá-

molás napján 
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Készpénzfelvétel saját 
ATM-ből18 

Tranzakció elszá-
molás napján 

490 Ft + (0,60%) 
490 Ft + 
(0,60%) 

0 Ft + (0,60%) 0 Ft + (0,60%) 

Készpénzfelvétel egyéb 
magyarországi ATM-ből 

Tranzakció elszá-
molás napján 

350 Ft + 1% + 
(0,60%) 

350 Ft + 1% + 
(0,60%) 

350 Ft + 1% + 
(0,60%) 

0 Ft + 1% + 
(0,60%) 

Készpénzfelvétel külföldi 
ATM-ből, EGT-n belüli 
EUR devizakifizetéssel 

Tranzakció elszá-
molás napján 

700 Ft + 1% + 
(0,60%) 

700 Ft + 1% + 
(0,60%) 

350 Ft + 1% + 
(0,60%) 

0 Ft + 1% + 
(0,60%) 

Készpénzfelvétel külföldi 
ATM-ből 

Tranzakció elszá-
molás napján 

700 Ft + 1% + 
(0,60%) 

700 Ft + 1% + 
(0,60%) 

350 Ft + 1% + 
(0,60%) 

0 Ft + 1% + 
(0,60%) 

Készpénzfelvétel belföldi, 
idegen bankfiókban, il-
letve postahelyen 

Tranzakció elszá-
molás napján 

700 Ft + 2% + 
(0,60%) 

700 Ft + 2% + 
(0,60%) 

700 Ft + 2% + 
(0,60%) 

700 Ft + 2% + 
(0,60%) 

Készpénzfelvétel külföldi 
bankfiókban, EGT-n be-
lüli EUR 
devizakifizetéssel 

Tranzakció elszá-
molás napján 

1400 Ft + 2% + 
(0,60%) 

1400 Ft + 2% + 
(0,60%) 

1400 Ft + 2% + 
(0,60%) 

1400 Ft + 2% + 
(0,60%) 

Készpénzfelvétel külföldi 
bankfiókban 

Tranzakció elszá-
molás napján 

1400 Ft + 2% + 
(0,60%) 

1400 Ft + 2% + 
(0,60%) 

1400 Ft + 2% + 
(0,60%) 

1400 Ft + 2% + 
(0,60%) 

Készpénzbefizetés MTB 
ATM-en19; 20 

Tranzakció elszá-
molás napján 

50 Ft + 0,25%, 
Akciósan 0 Ft 

50 Ft + 0,25% 
Akciósan 0 Ft 

50 Ft + 0,25% 
Akciósan 0 Ft 

50 Ft + 0,25% 
Akciósan 0 Ft 

Egyéb díjak         

Bankfióki átvétel díja20 Kártya átvételekor 
393 Ft,  

Akciósan 0 Ft 
393 Ft,  

Akciósan 0 Ft 
393 Ft, 

Akciósan 0 Ft 
0 Ft 

Elveszett, ellopott kártya 
pótlása 

Gyártáskor 1 630 Ft 1 630 Ft 1 630 Ft 40 000 Ft 

Kártyapótlás 
mágnescsík/chip hiba, 
esetén 

Gyártáskor 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Kártyapótlás egyéb eset-
ben 

Gyártáskor 1 630 Ft 1 630 Ft 1 630 Ft 40 000 Ft 

Egyenleg lekérdezése 
MTB ATM-en19 

Tranzakció elszá-
molás napján 

160 Ft 160 Ft 160 Ft  160 Ft 

Egyenleg lekérdezése 
idegen ATM-en19 

Tranzakció elszá-
molás napján 

160 Ft  160 Ft 160 Ft  160 Ft 

http://www.takarekbank.hu/
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IGÉNYELHETŐ BANK-
KÁRTYÁK 

Díjak felszámításá-
nak esedékessége 

Visa 
Unembossed 

Visa Classic 
Mastercard 

Gold 

Mastercard 
World Elite 

Metal 

PIN kód újragyártás díja Gyártáskor 750 Ft 750 Ft 750 Ft 750 Ft 

PIN-kód csere MTB ATM-
ben20;21 

Tranzakció elszá-
molás napján 

160 Ft, Akciósan 
0 Ft 

160 Ft, Akció-
san 0 Ft 

160 Ft, Akció-
san 0 Ft 

160 Ft, Akció-
san 0 Ft 

PIN-kód csere idegen 
bankos ATM-ben20;21 

Tranzakció elszá-
molás napján 

160 Ft  
Akciósan 0 Ft 

160 Ft  
Akciósan 0 Ft 

160 Ft 
Akciósan 0 Ft 

160 Ft 
Akciósan 0 Ft 

Külföldi sürgősségi kész-
pénzfelvétel díja 

Tranzakció elszá-
molás napján 

190 EUR + 
(0,60%) 

190 EUR + 
(0,60%) 

190 EUR + 
(0,60%) 

190 EUR + 
(0,60%) 

Sürgősségi szolgáltatás 
elutasítása, illetve vissza-
vonása 

Visszavonáskor 190 EUR 190 EUR 190 EUR 190 EUR 

 
Bankkártyához kapcsolódó limitek 

Bankkártya típusa Napi ATM limit 
Napi POS és inter-

netes limit* 

Napi internetes li-
mit  

a POS limiten belül 

Mobilbankon keresztül 
megadható maximális 

POS limit mértéke 

Visa Unembossed 150 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft** Nem lehetséges 

Visa Classic 200 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft Nem lehetséges 

MasterCard Gold 500 000 Ft 1 000 000 Ft 100 000 Ft 5 000 000 Ft 

Mastercard World Elite 
Metal 

500 000 Ft 1 000 000 Ft 100 000 Ft Nem lehetséges 

* POS készpénzfelvételre és vásárlási / internetes tranzakciókra együttesen 

** Takarék Zsebpénz Számlacsomag esetén a napi internetes limit összege 1 Ft, amely a Törvényes képviselő által 
sem bankfiókban, sem Telebankon, sem Netbank felületen keresztül nem módosítható. 

A fentiekben megjelenített limitértékek ügyfél által állandó vagy eseti jelleggel módosíthatóak. A napi internetes limit ér-
téke maximum a POS limit mértékének megfelelően módosítható. Eseti jelleggel a limitértékek meghatározott időtartamra, 
maximum 72 órára módosíthatóak. A limit módosításáról a Hitelintézet az ügyfél-minősítési eljárás eredményének függ-
vényében határoz. Maximálisan beállítható egyedi napi ATM készpénzfelvételi limit összege 2 millió Ft/nap, napi POS és 
internetes limit összege 5 millió Ft/nap. 
  

http://www.takarekbank.hu/


 

Takarékbank Zrt. 
Székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. 
Honlap: www.takarekbank.hu  
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 01-10-140275 
Adószám: 14479917-4-44 

 

Takarékbank Lakossági Számlacsomagok Hirdetménye  

 
 21/27 

 
Számlacsomagok további díjtételei 

Díjak érvényessége 
Díjak felszámítá-
sának esedékes-

sége 
2022. április 1-jétől 

Fizetési számla kamata 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

éves kamatláb: 0,01% EBKM: 
0,01% 

Takarék Gyámhatósági 
Számla esetén: 
éves kamatláb 

min.: a mindenkori hatályos 
Takarékbank 

Lakossági Betéti Termékek 
hirdetménye  szerinti fizetési 
számláról leköthető fix kama-
tozású 6 havi futamidejű lekö-
tött betét kamata, ami 2022. 

július 15-én: 0,10% / év 
(EBKM: 0,10%) 

max.: jegybanki alapkamat – 
1,50% / év, ami 2022. szept-
ember 28-ától érvényes jegy-

banki alapkamat alapján 
11,50% / év (EBKM: 11,50%) 

Késedelmi kamat 

HUF (magyar forint) deviza-
nemű fizetési számlák ese-

tén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

2022. április 1-jétől értékesí-
tett Takarék Folyószámla Hitel 

kamata + évi 6,00% 

EUR devizanemű fizetési 
számlák esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

1 havi EURIBOR + évi 8,00% 

USD devizanemű fizetési 
számlák esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

1 havi last reset módszertan 
szerint számított SOFR + évi 

8,00% 

CHF devizanemű fizetési 
számlák esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

1 havi last reset módszertan 
szerint számított SARON + 

évi 8,00% 

GBP devizanemű fizetési 
számlák esetén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

1 havi last reset módszertan 
szerint számított SONIA + évi 

8,00% 

Jóváírások 

Beérkezett átutalás jóváírása 
forint és devizaszámla ese-
tén 

Tranzakció napján 0 Ft 

Postai készpénz-átutalási megbízás 
(csekk befizetés / tételenként) 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Tranzakció napján mindenkori postai díj 

Átutalások 

Eseti átutalás MTB Zrt-nél vezetett 
saját értékpapír számlára 

forint és devizaszámláról 
konverzióval és konverzió 
nélkül 

Tranzakció napján 0 Ft 

Rendszeres forint átutalási megbí-
zás MTB Zrt-nél vezetett saját érték-
papír számlára 

forint számláról Tranzakció napján 0 Ft 

Eseti elektronikus átutalás teljesí-
tése 

Nem HUF és nem EUR deviza-
nemű átutalás Magyarországon 
(ide értve a bankon belüli átuta-
lást is), illetve  
EUR átutalása nem EGT tagál-
lamba, valamint  

forint számláról Tranzakció napján 

0,55% min. 2 500 Ft max. 25 
000 Ft + (0,30% max. 6 000 

Ft)5 

Takarék Zsebpénz Számla-
csomagról: nem lehetséges 

Takarék Gyámhatósági Szám-
láról: 

nem lehetséges 

http://www.takarekbank.hu/
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Díjak érvényessége 
Díjak felszámítá-
sának esedékes-

sége 
2022. április 1-jétől 

nem EUR átutalás (ide értve a 
nemzetközi forint (HUF) átutalást 
is) EGT és nem EGT tagállamba 

Eseti papír alapú és Telebankon ke-
resztüli átutalás teljesítése 

Nem HUF és nem EUR deviza-
nemű átutalás Magyarországon 
(ide értve a bankon belüli átuta-
lást is), illetve  
EUR átutalása nem EGT tagál-
lamba, valamint  
nem EUR átutalás (ide értve a 
nemzetközi forint (HUF) átutalást 
is) EGT és nem EGT tagállamba 

forint számláról Tranzakció napján 

0,55% min. 5 000 Ft max. 35 
000 Ft + (0,30% max. 6 000 

Ft)5 

Takarék Zsebpénz Számla-
csomagról: Telebankon nem 

lehetséges 

Takarék Gyámhatósági Szám-
láról: 

papíralapon: 0,55% min. 5 
000 Ft max. 35 000 Ft 

Telebankon: nem lehetséges 

Hatósági átutalás, átutalási végzés, 
beszedési megbízás terhelése 

forint és devizaszámláról Tranzakció napján 

0,55% min. 800 Ft max. 25 
000 Ft + (0,3% max. 6 000 

Ft)5 

Takarék Gyámhatósági Szám-
láról: 0,55% min. 800 Ft max. 

25 000 Ft 

Valós idejű bruttó elszámolási rend-
szeren (VIBER) benyújtott, forint át-
utalási megbízás teljesítése 

forint és devizaszámláról Tranzakció napján 

0,55% min. 12 500 Ft max. 
125 000 Ft + (0,3% max. 6 

000 Ft)5 

Takarék Gyámhatósági Szám-
láról: 0,55% min. 12 500 Ft 

max. 125 000 Ft 

Hitelintézeten belüli hiteltörlesztés 
beszedése, átutalása 

forintszámláról Tranzakció napján 

0 Ft + (0,30% max. 6 000 Ft)5 

Takarék Gyámhatósági Szám-
láról: 0 Ft 

Fedezethiány miatti sorbaállítás ill. 
fedezethiányos tétel törlése 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Tranzakció terhe-
lésekor  

vagy visszautasí-
táskor 

0 Ft 

Beszedések 

Csoportos beszedési megbízás li-
mitfigyelése 

forint számla esetén Tranzakció napján 0 Ft 

Pénztári műveletek7 

Készpénz befizetés a Bank pénztá-
rában 

forint és valuta Tranzakció napján 0 Ft 

Forint érmében való befizetés felára 
(címletenként 
100 db felett): 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Tranzakció napján 
A Takarékbank Teljesítési 
rendjében foglaltak szerint 

Készpénz felvétel a Bank pénztárá-
ban 

forint Tranzakció napján 

0,55% min. 800 Ft max. 25 
000 Ft + (0,60%) 

Takarék Gyámhatósági Szám-
láról: 0 Ft 

valuta Tranzakció napján 

0,55% min. 2 500 Ft max. 25 
000 Ft + (0,60%) 

Takarék Gyámhatósági Szám-
láról: 0,55% min. 2 500 Ft 

max. 25 000 Ft 

Előzetes bejelentés nélküli8 
nagy összegű pénztári készpénzfel-
vétel díja 

forint és valuta Tranzakció napján 

0,55% min. 2 500 Ft max. 25 
000 Ft + (0,60%) 

Takarék Gyámhatósági Szám-
láról: 0,55% min. 2 500 Ft 

max. 25 000 Ft 

http://www.takarekbank.hu/
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Díjak érvényessége 
Díjak felszámítá-
sának esedékes-

sége 
2022. április 1-jétől 

Bejelentett nagy összegű készpénz-
felvétel elmulasztása 

forint és valuta Tranzakció napján 
0,50% min. 5 000 Ft max. 25 

000 Ft 

Elektronikus szolgáltatások 

Telebank szolgáltatás 

Telebank szolgáltatás belépési 
díj 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Belépés alkalmá-
val 

0 Ft 

Telebank szolgáltatás havi díja 
forint és devizaszámla ese-
tén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

Takarék Netbank szolgáltatás, Mobil applikáció 

Takarék Netbank Szolgáltatás 
belépés díja 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Belépés alkalmá-
val 

0 Ft 

Takarék Netbank Szolgáltatás 
havi díja 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

SMS aláírási jelszó illetve értesí-
tés belépésről 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Tranzakció napján 0 Ft 

Fizetési kérelem szolgáltatás14 

Fizetési kérelem szerződés meg-
kötése9 

forint számla esetén Tranzakció napján 0 Ft 

Fizetési kérelem küldés/fogadás 
beállítása9, inaktiválása 

forint számla esetén Tranzakció napján 0 Ft 

Fizetési kérelem havidíj forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

100 Ft 

Fizetési kérelem indítása tételen-
ként10 

forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

50 Ft 

Fizetési kérelem fogadásának til-
tása megadott fizetési számlára 
vonatkozóan9 

forint számla esetén Tranzakció napján 500 Ft 

Fizetési kérelem fogadás tiltásá-
nak feloldása9 

forint számla esetén Tranzakció napján 500 Ft 

Limitek beállítása10 forint számla esetén Tranzakció napján 0 Ft 

Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag (kizárólag csomagban igényelhető)14 

Fizetési kérelemhez kapcsolódó 
SMS Értesítési csomag igény-
lése9 

forint számla esetén Tranzakció napján 0 Ft 

Fizetési kérelemhez kapcsolódó 
SMS Értesítési csomag értesítési 
címének módosítása9 

forint számla esetén Tranzakció napján 0 Ft 

SMS értesítés bejövő fizetési ké-
relemről tételdíja 

forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

30 Ft 

SMS értesítés sikertelen kimenő 
fizetési kérelemről tételdíja 

forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

30 Ft 

SMS értesítés fizetési kérelem 
visszavonás státuszáról (sike-
res/sikertelen) tételdíja 

forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

30 Ft 

SMS értesítés fizetési kérelem 
lejáratáról tételdíja 

forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

30 Ft 

Fizetési kérelemhez kapcsolódó e-mail Értesítési csomag (kizárólag csomagban igényelhető)14 

Fizetési kérelemhez kapcsolódó 
e-mail Értesítési csomag igény-
lése9 

forint számla esetén Tranzakció napján 0 Ft 

Fizetési kérelemhez kapcsolódó 
e-mail Értesítési csomag értesí-
tési címének módosítása9 

forint számla esetén Tranzakció napján 0 Ft 

http://www.takarekbank.hu/
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Díjak érvényessége 
Díjak felszámítá-
sának esedékes-

sége 
2022. április 1-jétől 

e-mail értesítés bejövő fizetési 
kérelemről tételdíja 

forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

e-mail értesítés sikertelen ki-
menő fizetési kérelemről tételdíja 

forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

e-mail értesítés fizetési kérelem 
visszavonás státuszáról (sike-
res/sikertelen) tételdíja 

forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

e-mail értesítés fizetési kérelem 
lejáratáról tételdíja 

forint számla esetén 
Havonta, a hó 
utolsó napján 

0 Ft 

Egyéb eseti költségek, díjak, jutalékok 

Fizetési megbízásokhoz kapcsolódó egyéb eseti díjak 

Másodlagos azonosító regisztrá-
lása, törlése bankfiókban11;14 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 1 500 Ft / alkalom 

Másodlagos azonosító hosszab-
bítás bankfiókban14 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Meghosszabbítás 
napján 

1 500 Ft / alkalom 

Másodlagos azonosító regisztrá-
lás/törlés Netbank-ban14 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 250 Ft / alkalom 

Másodlagos azonosító hosszab-
bítás Netbank-ban14 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Meghosszabbítás 
napján 

250 Ft / alkalom 

Másodlagos azonosító lekérde-
zése bankfiókban14 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 1 000 Ft 

Másodlagos azonosító lekérde-
zése Netbank-ban14 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 0 Ft 

Megbízás megadása számlaegyen-
leg rendszeres feltöltésére 

forint számla esetén Megbízás napján 1 000 Ft / megbízás 

Belföldi forint megbízás visszahí-
vása, stornó folyamat megbízáson-
ként 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 
5 500 Ft + visszautalást indító 
bank által felszámított költség 

Azonnali beszedési megbízás keze-
lése 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 800 Ft / megbízás 

Felhatalmazó levél kezelése 
forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 800 Ft / megbízás 

Váltókezelés 
forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 5 500 Ft 

Nemzetközi fizetési forgalomhoz kapcsolódó külön díjak 

Sürgősségi felár 
forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 
Alapkondíció +  

0,1% min: 1 000 Ft, max.: 5 
000 Ft 

Nemzetközi átutalási megbízás tör-
lése a teljesítésre irányuló munkafo-
lyamat megkezdése után, megbízá-
sonként 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 5 500 Ft 

Nem teljesített vagy hibásan teljesí-
tett nemzetközi átutalási megbízás 
összegének visszaszerzése, ha az 
átutalási megbízás hibás egyedi 
azonosítót tartalmaz, megbízáson-
ként 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 5 500 Ft 

Nemzetközi átutalás teljesítése kö-
rében elvégzett adat módosítása, 
megbízásonként 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 5 500 Ft 

Nemzetközi átutalási megbízás tel-
jesítésével kapcsolatos információ 
beszerzése, megbízásonként 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 5 500 Ft 

http://www.takarekbank.hu/
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S.W.I.F.T. másolat kiadása 
forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 5 500 Ft 

Számlavezetési egyéb eseti díjai 

Felelős őrzés díja12 
forint és devizaszámla ese-
tén 

Havonta, a hónap 
utolsó napján 

1 000 Ft 

Adathiány miatt zárolt bankszámla 
zárlati díja12 

a számlavezetési díjon felül 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Havonta, a hónap 
utolsó napján 

1 000 Ft 

Számlazárolás kezelése ügyfél ké-
résre 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 1 000 Ft 

Haláleseti rendelkezés kezelése12;14 
forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 1 500 Ft 

Igazolásokhoz kapcsolódó egyéb eseti díjak 

Számlakivonat, ügyfél címére pos-
tázva 

havonta 1 db kivonat 
Az előállítás nap-

ján 

0 Ft 

a havi 1 db díjmentes kivo-
naton felül 

500 Ft / kivonat 

Okmánypótlás (ide értve a számlaki-
vonat pótlást is)13 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 5 500 Ft 

Ismételten előállított dokumentumok 
hitelesítése13 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 5 500 Ft 

Banki igazolások kiállítása, igazolá-
sonként (Banki sablon alapján)13 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 1 500 Ft 

Egyedi Banki igazolások kiállítása, 
igazolásonként és egyedi banki ügy-
intézési díj13 

forint és devizaszámla ese-
tén 

Megbízás napján 
egyedi elbírálás alapján, min. 

5 500 Ft 

 
Végjegyzet 

1. Új Ügyfélnek tekinti a Bank, akinek a számlanyitás kezdeményezését megelőző 6 hónapban nem volt a Takarék-
banknál forint fizetési számlája, sem Számlatulajdonosként, sem Társtulajdonosként. A Bank a feltételt a számlanyi-
tást követően is ellenőrizheti és a 6 hónapon belül elengedett díjakat utólagosan, az ügyfél külön értesítése nélkül 
terhelheti a fizetési számlán.  

2 Videobankon keresztül csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy kezdeményezhet számlanyi-
tást, végezhet tranzakciót. 

 Az elvárt minimum jóváírás összegét a Bank jogosult évente egy alkalommal módosítani a mindenkori 
teljesmunkaidős alkalmazotti minimálbér legalacsonyabb nettó összeg változásának %-os arányában azzal, hogy az 
összeg nem lehet alacsonyabb, mint a számlacsomagban Igénybevétel feltétele esetén elvárt minimum összeg. 
Jelen hirdetményben foglalt minimum jóváírási feltétel összegét a Bank a 2022. január 1-től érvényes minimálbér 
alapján állapította meg. 

3. Jóváírásként a fizetési számlán más ügyfél számlájáról – legfeljebb két részletben - érkező átutalás kerül figyelembe 
vételre; a Bank nem veszi figyelembe a saját számláról történő átvezetést, pénztári befizetést, lekötött betét lejára-
tából, lekötött betét megszüntetéséből, betéti kamat kamatjóváírásból, banki korrekcióból származó jóváírásokat. A 
fizetési számlára érkező jóváírások közül a két legnagyobb összegű jóváírást vesszük figyelembe. 

A kedvezményes számlavezetési díj igénybevételére meghatározott feltétel teljesítésének elmaradása esetén a 
Bank, a kedvezményes számlavezetési díjon felül, korrekciós díjat számít fel, amelyet egy összegben, mint kedvez-
mény nélküli számlavezetési díjat számol el. A korrekciós díj mértéke a naptári év elején érvényes bruttó minimálbér 
alapján – jelen Hirdetményben foglalt – %-os mértékben kerül megállapításra. 

A korrekciós díj összegét a Bank jogosult évente egy alkalommal módosítani a mindenkori teljesmunkaidős alkalma-
zotti minimálbér legalacsonyabb nettó összegének változása arányában azzal, hogy az összeg nem lehet alacso-
nyabb, mint a jelen Hirdetményben feltüntetett összeg. A jelen Hirdetményben foglalt korrekciós díjakat a Bank a 
2022. január 1-jétől érvényes minimálbér alapján állapította meg. 

A vizsgált időszak a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjától a tárgyhónap 19. napjáig terjedő időszak. 

 A Bank a fenti jóváírási feltétel teljesítését új Ügyfelek számára a számlanyitás és az azt követő két naptári hónap 
végén nem vizsgálja, tehát a számlanyitás hónapjában és az azt követő két hónap végén a kedvezményes számla-
vezetési díjat számítja fel. 

http://www.takarekbank.hu/
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4. A Bank a számlavezetési díj megállapításakor minden hónap 25. nap végén beállított kivonat típust veszi figyelembe 

akkor is, ha ez hétévégére vagy ünnepnapra esik. 
5. A beszedésnek nem minősülő átutalási díj (0,30% max. 6 000 Ft) kiegészítő díjrésze csak az átutalt összeg 20 000 

Ft feletti részére kerül felszámításra. Hiteltörlesztés esetén a (0,30% max. 6 000 Ft) kiegészítő díj a 20 000 Ft –ot 
meghaladó részre kerül felszámításra, amennyiben a hiteltörlesztés átutalással történik.Ugyanezen díjrész nem al-
kalmazandó az ügyfél saját, a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír-számlájára történő átutalás esetén. 

6. A kedvezményes számlavezetési díj feltétele 8 MFt vagyon a Takarékbanknál megtakarításban, illetve az MTB Zrt-
nél befektetési állományban történő elhelyezése. 

Megtakarítási állományként a Számlatulajdonos Ügyfélnek a Banknál lévő forint és deviza megtakarítási és az MTB 
Zrt-nél lévő befektetési állományát vesszük figyelembe. A vagyon összegének meghatározásakor a megfigyelési 
időszakban lévő átlagos megtakarítási állományt vesszük figyelembe, a nap végi záró egyenlegek átlaga alapján.  
Záró egyenleg alatt, a nap végén rendelkezésre álló felhasználható egyenleg és foglalásban lévő tranzakciók(k) 
együttes összegét értjük. Tehát a záró egyenleg megállapítása során, a foglalásban lévő és még le nem könyvelt 
tételek is figyelembe vételre kerülnek. 
Vagyonként figyelembe vesszük a Számlatulajdonos fizetési-, megtakarítási-, elkülönített betét számláit, lekötött be-
téteit, számla nélküli megtakarításait, tehát minden olyan megtakarítást, amelyek nem hitelből származnak. A deviza 
állomány forintosítása, az adott nap végén érvényes MNB középárfolyamon történik. 

 Azon Ügyfelek vagyonának megállapítása során, akiknek kéttulajdonosú számlán, betéten is van megtakarításuk a 
tulajdonosi hányaddal azonos arányban vesszük figyelembe a megtakarítást. 

 A kedvezményes számlavezetési díj igénybevételére meghatározott feltétel teljesítésének elmaradása esetén a 
Bank - a Takarék Prémium Számlacsomag esetén -, a kedvezményes számlavezetési díjon felül, korrekciós díjat 
számít fel, amelyet egy összegben, mint kedvezmény nélküli számlavezetési díjat számít fel. A korrekciós díj mértéke 
a naptári év elején érvényes bruttó minimálbér alapján – a jelen Hirdetményben foglalt – %-os mértékben kerül 
megállapításra. 

A vizsgált időszak a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjától a tárgyhónap 19. napjáig terjedő időszak. 

 A Bank a fenti vagyoni feltétel teljesítését új Ügyfelek számára a számlanyitás és az azt követő két naptári hónap 
végén nem vizsgálja, tehát a számlanyitás hónapjában és az azt követő két hónap végén a kedvezményes számla-
vezetési díjat számítja fel. 

7. A Készpénzkezeléshez kapcsolódó egyéb díjakat a Takarékbank Teljesítési rendje tartalmazza. 
8. Előzetes bejelentés nélkül, a Teljesítési rendben meghatározott összeget meghaladó forint vagy valuta készpénzfel-

vétel esetén kerül felszámításra, amennyiben a készpénzfelvételre - a bankfióki készpénzállomány függyvényében 
- teljesítésre kerül. 

9. A szolgáltatás bankfiókban és Takarék Netbankban/Takarék Mobilappon igényelhető. 
10. Takarék Netbankban/Takarék Mobilappon elérhető szolgáltatás. 
11. Másodlatos számlaazonosítóként (számlaszámot helyettesítő azonosító az azonnali fizetések során) megadható: 

bármely, a 35/2017. (XII.14.) MNB r. 4.§ (1) bek. szerinti országhoz tartozó országkódot tartalmazó mobiltelefon-
szám, adóazonosító jel, továbbá elektronikus levelezési cím 

12. A Bank a díjat jogosult utólagosan beterhelni az ügyfél számláján. 
13. A Bank az igény befogadásától számított maximum 90 napon belül teljesítheti az ügyfél részére. 
14. Takarék Zsebpénz Számlacsomaghoz és Takarék Gyámhatósági Számlához nem igényelhető szolgáltatás. 
15. Mastercard World Elite Metal betéti kártyából egy ügyfél, egy terméket birtokolhat számlacsomagonként. 
16. Csomagbeállítási vagy Kártyakibocsátási díj - a lenti feltételek teljesítése esetén - nem kerül beterhelésre a Szám-

latulajdonos számláján: 

 Meglévő Számlatulajdonos csomagváltása, vagy a fizetési számlacsomaghoz történő kártyaigénylés esetén, ha  
- a számlacsomag váltást nem az ügyfél kezdeményezte , hanem a Bank állítja át azt a hirdetmény szerinti lejá-

ratkor érvényes számlacsomagra; 
- a fizetési számlacsomag váltása Takarékbank kölcsönszerződés megkötésével egy időben történik. 
 Új számlacsomag nyitás esetén, ha a nyitás és az ahhoz történő kártyaigénylés Takarékbank kölcsönszerződés 

megkötésével egy időben történik. 

A hirdetmény szerinti csomagbeállítási vagy kártyakibocsátási díjat a Bank az ügyfél külön értesítése nélkül utólago-
san 6 hónapon belül bármikor beterheli. 

17. Az ügyfél a bankkártya szerződés megkötését követő 12 hónapon belüli  szerződés felmondása esetén a kártyaki-
bocsátás díja 40 000 Ft. Az ügyfélnek a felmondással egyibőben megfelelő fedezetet kell biztosítani a Takarékbank-
nál vezetett fizetési számláján, amelyről a Bank a díj ellenértékét beszedi legkésőbb a kártya megszüntetését követő 
3 hónapon belül.  

18. Saját ATM-eknek számítanak az MTB Zrt. elfogadói hálózatába kapcsolt ATM-ek, valamint az MKB Bank Nyrt. ATM-
ei. 

19. Az ATM-eken elérhető funkciókról tájékozódhat a takarekbank.hu és takarekbank.hu/atm-fiok oldalon. 

http://www.takarekbank.hu/
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20. Az akció 2022. április 1-től visszavonásig érvényes. 
21. Az idegen banki ATM-en történő PIN-kód csere szolgáltatás, jelenleg nem elérhető. 

http://www.takarekbank.hu/

