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Takarék Bázis Vállalati Bankszámla Hirdetménye 

KVF1.1. sz. melléklet 

 

Közzététel napja: 2021. június 29. 

Hatályos: 2021. június 30. napjától 

 

A Közzététel napjával meghirdetett módosítások:  

„A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, arról hogy:  
 
Jelen Hirdetmény hatályba lépésének napjától a V.1. pontban foglalt kondíciók vonatkozásában hivatkozás 
történik a TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a 
készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről c. dokumentumra (továbbiakban: Takarékbank Teljesítési 
rendjére). Jelen módosítás kondíció változást nem jelent, hiszen a 2019. augusztus 30-án közzétett 
KÖZLEMÉNY a bankszámlák és megtakarítási termékek kondícióiról, kamatairól, díjairól, jutalékairól szóló 
hirdetményével és teljesítési rendjével kapcsolatban közzétett dokumentum alapján ezen díjak 
vonatkozásában a Takarékbank Teljesítési rendjében foglalt kondíciók voltak az irányadóak. 
 
2021.08.30-tól kezdődően új szolgáltatásként lesz elérhető a Takarék Netbank, Takarék e-Bank és Takarék 
Mobilapp elektronikus csatornákon a Kötegelt azonnali átutalás a IV.1.b. pontban foglalt kondíciókkal.” 
 

A hirdetményi változások félkövér és dőlt kiemeléssel kerültek megjelenítésre. 

 

Betétbiztosítás 

A jelen Hirdetmény szerinti Bankszámlán elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap 

(OBA) által biztosított – melynek feltételeiről a www.oba.hu honlapon tájékozódhat –, továbbá azokat 

az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi, melynek részleteiről és feltételeiről a 

www.szhisz.hu honlapon tájékozódhat. A védelem kizárólag a bankszámlákra és a betétekre 

vonatkozik. 

 

 

 

Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.takarekbank.hu weboldalunkon, 

valamint megtekinthetőek a Takarékbank bármelyik fiókjában. 

A jelen Hirdetmény a Hitelintézet által, a Vállalkozások részére ajánlott Takarék Bázis Vállalati Bankszámla 

feltételeit és kondícióit tartalmazza, a Takarékbank Vállalati Fizetési számlatermékek Hirdetménye és annak 

alapjául szolgáló Takarékbank Fizetési számlák és fizetési számláról lekötött betétek Általános Szerződési 

Feltételeiben és kapcsolódó Alaphirdetményben foglaltak figyelembe vételével. 

A Hirdetményben nem szereplő szolgáltatások esetén a Hitelintézet külön megállapodást köthet a szolgáltatás 

teljesítésére, díjaira vonatkozóan.  
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Bankszámlatermék: Takarék Bázis Vállalati Bankszámla 

Bankszámla devizaneme: HUF 

I. Számlanyitás, számlamegszüntetés díjai 
Díjak 

esedékessége 
 

Számlatermék módosítási díj / Csomagváltási díj 
Csomagváltás 

napján 
2.000 Ft 

II. Számlavezetéshez kapcsolódó kamatok, díjak 
Díjak 

esedékessége 
 

Számlavezetési díj  
- papíralapú kivonattal 

Havonta, hó  
utolsó napján 

690 Ft 

Számlavezetési díj  
- elektronikus kivonattal 

Havonta, hó  
utolsó napján 

690 Ft 

II.1 
Jelen hirdetmény szerinti Bankszámla termékekhez igényelhető kedvezményes számlavezetési 
díjkedvezmények 

[*]
 

Kedvezmény neve 
Díjak 

esedékessége 
Kedvezményes számlavezetési díj 

Start kedvezmény  
- Éven belül bejegyzett ügyfél esetén 

[1]
 

Havonta, hó  
utolsó napján 

350 Ft 

II.2. 
Jelen hirdetmény szerinti, azonos devizanemű Egységes Vállalati Fizetési Bankszámlatermék 
igénybevétele mellett nyitott, további számlához igényelhető számlavezetési díjkedvezmények

[*]
 
[**]

 

Kedvezmény neve 
Díjak 

esedékessége 
Kedvezményes számlavezetési díj 

Ügyvédi letéti számla kedvezmény  
- ügyvédi letét kezelésére nyitott Bankszámla 

számlavezetési díja 
[3]

 

Havonta, hó  
utolsó napján 

990 Ft 

Óvadéki ill. fedezeti számla kedvezmény 
- óvadék, illetve fedezet elkülönítésre nyitott számla 

számlavezetési díja 
[4]

 

Havonta, hó  
utolsó napján 

0 Ft 

 

[*]
 A kedvezményes számlavezetési díj feltétel-teljesítésének elmaradása / megszűnése esetén a Hitelintézet a 

Bankszámlatermék kedvezmény nélküli számlavezetési díját alkalmazza. 

[**]
 A kedvezményes számlavezetési díjon kívül felmerülő kamat-, jutalék- és díjkondíciók megegyeznek a Takarék 

Kisvállalati Bankszámla+ kondícióival. 

[1]  A bejegyzéstől számított 1 év elteltével a Bankszámlatermék kedvezmény nélküli számlavezetési díj kerül 

alkalmazásra. 

[2]
  A jelen Hirdetmény szerinti Bankszámlatermékkel (ún. Kapcsolódó Bankszámla vezetésével) rendelkező ügyvéd, 

közjegyző és végrehajtó (TEÁOR szerint) fő tevékenységi körrel rendelkező Ügyfelek vehetik igénybe. 

[3]
  Óvadék elhelyezésére szolgáló, korlátozott funkcionalitású, zárolt számla, melyhez Bankkártya szolgáltatás nem 

igényelhető, Takarék Netbank és Takarék e-Bank Szolgáltatáson keresztül nem kezelhető. 
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Bankszámlatermék: Takarék Bázis Vállalati Bankszámla 

Bankszámla devizaneme: HUF 

Szolgáltatási- illetve díjsorok Díjak esedékessége Alapdíj 
Alapdíjat 
kiegészítő díj 

III. Jóváírásokhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok / tétel 

III.1. Deviza és nemzetközi forint jóváírások 

Deviza és nemzetközi átutalások jóváírása Tranzakció napján 
0,05%; 

min 1.500 Ft; max 99.000 Ft 
0 Ft 

Deviza és nemzetközi átutalások jóváírása 
- SEPA eljárással 

Tranzakció napján 1.000 Ft 0 Ft 

IV. Átutalási megbízásokhoz kapcsolódó költségek, díjak és jutalékok / tétel 

IV.1. Belföldi forint átutalási megbízások 

a) Eseti átutalási megbízások - Papíralapon 

Hitelintézeten belüli átvezetés 
- saját számlára 

Tranzakció napján 250 Ft 0 Ft 

Hitelintézeten belüli átutalás 
- más ügyfél számlájára 

Tranzakció napján 
0,15%; 

min 450 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft 

Hitelintézeten kívüli átutalás Tranzakció napján 
0,3%;  

min 450 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft
[1]

 

b) Eseti átutalási megbízások - Elektronikus csatornán 

Hitelintézeten belüli  
Kötegelt azonnali átutalás  

- saját számlára  
Tranzakció napján 0 Ft 0 Ft 

Hitelintézeten belüli átutalás 
- más ügyfél számlájára 

Tranzakció napján 
0,1%; 

min 100 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft 

Hitelintézeten belüli  
Kötegelt azonnali átutalás  

- más ügyfél számlájára 
Tranzakció napján 

0,1%; 
min 100 Ft, max 99.999 Ft 

+ 0,30%, max 
6.000 Ft  
+ 8 Ft 

[4]
 

Hitelintézeten kívüli átutalás Tranzakció napján 
0,2%; 

min 200 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft
[1]

 

Hitelintézeten kívüli  
Kötegelt azonnali átutalás  

Tranzakció napján 
0,2%; 

min 200 Ft, max 99.999 Ft 

+ 0,30%, max 
6.000 Ft 

[1] 

+ 8 Ft 
 [4]

 

Csoportos átutalás / tételenként Tranzakció napján 
0,15%; 

min 100 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft
[1]

 

Postai kifizetési utalvány / tételenként Tranzakció napján 
Mindenkori postai díj + 0,25%; 

min 300 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft 

c) Rendszeres átutalási megbízások 

Rendszeres átutalási megbízás kezelése 
- papíralapon 

Megbízás napján
[2]

 150 Ft 0 Ft 

Rendszeres átutalási megbízás kezelése 
- elektronikus csatornán 

Megbízás napján
[2]

 0 Ft 0 Ft 

Rendszeres átutalási megbízás 
törlésének díja

[3]
  

Törlés napján 2.000 Ft 0 Ft 

Hitelintézeten belüli átutalás 
- más ügyfél számlájára 

Tranzakció napján 
0,1%; 

min 250 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30% 

max 6.000 Ft 

Hitelintézeten kívüli átutalás Tranzakció napján 
0,1%; 

min 250 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30% 

max 6.000 Ft
[1]

 

 
[1]  

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása értelmében 2018.12.01. napjától a 

Széchenyi Pihenő Kártyákhoz tartozó korlátozott fizetési számlákra történő forint átutalások után az alapdíjat 

kiegészítő díj mértéke 0,- Ft. 
[2] 

Megbízása megadása, módosítása, törlése esetén. 
[3] 

Megbízás törlésének díja, amennyiben a megbízás a 2. teljesítési időpont előtt kerül visszavonásra. 
[4] 

Kötegelt azonnali átutalások után felszámítandó Alapdíjat kiegészítő 8 Ft-os díj nem kerül felszámításra az 

első megbízásra abban az esetben, ha az első Csomag összesen csak egy db azonnali átutalásnak minősülő 

megbízást tartalmaz. 
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d) Csoportos beszedési megbízás 

Csoportos beszedés megbízás teljesítése Tranzakció napján 
0,1%; 

min 250 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft 

e) Egyéb költségek, díjak, jutalékok 

VIBER átutalás Tranzakció napján 
0,5%, 

min 15.000 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft  

IV.2. Deviza és nemzetközi forint átutalási megbízások 

a) Eseti átutalási megbízások - Papíralapon 

Hitelintézeten belüli átvezetés 
- saját számlára 

Tranzakció napján 300 Ft 0 Ft 

Hitelintézeten belüli átutalás 
- más ügyfél számlájára 

Tranzakció napján 
0,2%; 

min 1.500 Ft, max 99.000 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft 

Hitelintézeten kívüli átutalás Tranzakció napján 
0,3%; 

min 3.500 Ft, max 99.000 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft
[1]

 

Hitelintézeten kívüli átutalás 
- SEPA eljárással 

Tranzakció napján 
0,3%; 

min 450 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft 

b) Eseti átutalási megbízások - Elektronikus csatornán 

Hitelintézeten belüli átvezetés 
- saját számlára 

Tranzakció napján 300 Ft 0 Ft 

Hitelintézeten belüli átutalás 
- más ügyfél számlájára 

Tranzakció napján 
0,15%; 

min 500 Ft, max 99.000 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft 

Hitelintézeten kívüli átutalás Tranzakció napján 
0,2%; 

min 3.500 Ft, max 99.000 Ft 
+ 0,30%, max 

6.000 Ft
[1]

 

Hitelintézeten kívüli átutalás 
- SEPA eljárással 

Tranzakció napján 
0,2%; 

min 200 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,30%, 

max 6.000 Ft 

V. Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok (bankkártya nélkül) / tétel 

V.1. Készpénzbefizetés Hitelintézet saját pénztárában 

Forint és valuta készpénz befizetése Tranzakció napján 
0,05%; 

min 150 Ft, max 99.999 Ft 
0 Ft 

Forint érmében való befizetés felára 
(címletenként 100 db felett) 

Tranzakció napján 
A Takarékbank Teljesítési 
rendjében foglaltak szerint 

0 Ft 

V.2. Készpénzfelvétel Hitelintézet saját pénztárában 

Forint készpénz felvétele Tranzakció napján 
0,4%; 

min 600 Ft, max 99.999 Ft 
+ 0,60% 

Valuta készpénz felvétele Tranzakció napján 0,5%; min 600 Ft + 0,60% 

Előzetes bejelentés nélküli nagy összegű 
pénztári készpénzfelvétel díja

[2]
 

Tranzakció napján 
0,6%, 

min. 600 max. 99.999 Ft 
+ 0,60% 

Előre megrendelt készpénz felvételének 
meghiúsulása 

Meghiúsulás napján 0,3%, min 2.000 Ft 0 Ft 

V. Bankszámlához igényelhető Elektronikus Szolgáltatások 

V.1. SMS Szolgáltatás 

Takarék SMS Szolgáltatás havi díja 
Havonta, hó utolsó 
banki munkanapján 

200 Ft 0 Ft 

 

 

[1] 
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása értelmében 2018.12.01. napjától a 

Széchenyi Pihenő Kártyákhoz tartozó korlátozott fizetési számlákra történő forint átutalások után az alapdíjat 

kiegészítő díj mértéke 0,- Ft. 
[2] 

Előzetes bejelentés nélküli, Alaphirdetményben meghatározott összeget meghaladó forint vagy valuta 

készpénzfelvétel esetén kerül felszámításra, amennyiben a készpénzfelvételre - a bankfióki készpénzállomány 

függvényében - teljesítésre kerül. 

 


