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A Csemete számla kamata
2017.01.01-ei hatállyal az EHO mértéke módosult.
„Csemete számla” forint fizetési számla: látra szóló, változó kamatozású. A kamat naptári negyedévenként kerül elszámolásra. EBKM: egységesített betéti
kamatláb mutató. Az EBKM mértéke megegyezik az éves kamatlábbal. A kamatszámítás képlete: Kamat = egyenleg * kamatláb * naptári nap
36 500
A jelen „Hirdetmény”-ben szereplı betétek a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. §-ában
felsoroltak kivételével – az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak.
A biztosítás további részleteirıl a www.oba.hu honlapon tájékozódhat
Tájékoztatjuk, hogy a Bank – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Banknál, az adott idıpontban nyilvántartott – OBA által biztosított betéteinek összegét, mint
konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegő
megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek).
Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében
történı személyes átadással.

Éves kamatláb: mindenkori jegybanki alapkamat – 1 %
Ügyfél által meghat. célra elkülönített számlák éves kamatlába:
0,01 %
Levonásra kerülı kamatadó mértéke: 15 %. Levonásra kerülı EHO mértéke: 0 %

Deviza átutalás fedezetére nyitott elkülönített számla kamata:

Számlanyitási díj:
Számlán tartandó minimum összeg:
Havi számlavezetési díj:
Havi számlavezetési díj családi kedvezmény igénybevétele esetén (feltételeit külön hirdetmény tartalmazza):
Elkülönített számlák havi számlavezetési díja
0 Ft
Elkülönített számlán tartandó minimum összeg:
Megbízások költségei
Pénztári készpénz befizetés:
Készpénz felvét pénztárban:
Átutalás csoportos beszedés alapján takarékszövetkezeten belülre vagy kívülre:
Átutalás tartós megbízás alapján takarékszövetkezeten belülre vagy kívülre:
Átutalás papír alapú megbízás, beszedés (kivéve csoportos) vagy hatósági átutalás alapján takarékszövetkezeten kívülre:
Átutalás papír alapú megbízás, beszedés (kivéve csoportos) vagy hatósági átutalás alapján takarékszövetkezeten belülre:
A deviza és valuta mőveletek kondícióit a „Devizában és valutában végzett mőveletek” Hirdetménye tartalmazza.
VIBER (Valós Idejő Bruttó Elszámolási Rendszer) tételek indítása:
Átvezetés ügyfél számlái között (ide értve a lekötött betétszámlákat is):
Átvezetés takarékszövetkezetnél folyósított hitel törlesztésére (papír alapú vagy állandó megbízással)

0%
0 Ft
0 Ft
55 Ft
0 Ft
0 Ft
díjmentes
1,19 % + 299 Ft
0,39 % min. 69 Ft
0,39 % min. 69 Ft
0,69 % min. 299 Ft
0,59 % min. 199 Ft

0,5 % min. 6 000 Ft
díjmentes
díjmentes
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Bankkártya díjak
igényelhetı 7 éves kortól
Havonta az elsı készpénz felvét saját ATM-bıl (az akció visszavonásáig):
További készpénz felvét saját ATM-bıl:
ATM egyenleg lekérdezés (saját vagy integrációs):
Készpénz felvét integrációs vagy idegen belföldi vagy külföldi ATM-bıl:
Bankpénztári vagy postai POS készpénz felvét illetve egyenleg lekérdezés:
Vásárlás belföldön vagy külföldön:
Fıkártya éves díja:
Társkártya éves díja:
Kártyapótlás díja (adatmódosítás, sérülés miatt illetve letiltást követıen):
PIN pótlás díja:
Kártya letiltás díja:
Fedezetlen bankkártya tétel esetén fizetendı overdraft hitel évi kamatának mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat + 16 % kamatfelár.

napi ATM limit: 2000 Ft
díjmentes
1 % + 60 Ft
50 Ft
nem lehetséges
nem lehetséges
nem lehetséges
330 Ft
nem lehetséges
330 Ft
600 Ft
1 000 Ft

Elektronikus banki szolgáltatások díjai
SMS szolgáltatás szerzıdéskötési díj:
SMS szolgáltatás havidíj:
SMS tételdíjak:
Kedvezményes díjú üzenet (az ügyintézı által küldött SMS):
Normál SMS tételdíj (értesítés számla forgalmakról, bankkártya használatról, számla limit átlépésrıl, betétlejáratról, egyenlegküldés kérésre):

0 Ft
100 Ft
0 Ft
25 Ft

Egyéb díjak, költségek
Fedezet igazolás kiállítása az ügyfél kérésére:
1 000 Ft
Pályázati igazolás, bankinformáció nyújtás (pénzügyi helyzetrıl, saját erı meglétérıl, követelésekrıl stb.):
2 000 Ft
Beszedésre (nem csoportos) adott felhatalmazás befogadási és nyilvántartási díja felhatalmazásonként:
500 Ft
Számlatulajdonos kérésére kiadott idıszaki forgalmi kivonat díja:
500 Ft/oldal
Számlatulajdonos kérésére kiadott egyéb okirat másolata:
200 Ft/oldal
Számlatartozás miatti felszólító levél díja:
500 Ft/levél
Felmondó levél díja:
100 Ft/levél
Fax igénybevétel számlatulajdonos megbízásából vagy érdekében:
200 Ft
Fiókbérlet negyedéves díja:
1 250 Ft + ÁFA
Sorba állítási díj (sorba állítási szerzıdés esetén):
100 Ft/tétel
Havi kivonat díja:
0 Ft
Postai készpénz átutalási megbízás fogadása (mennyiségi, forgalmi és expediálási díj):
Hatályos postai díjszabás szerint
Késedelmi kamat fedezetlen zárlati tételek (költségek, jutalékok) után:
évi 6 %
A Takarékszövetkezet igazgatósága fenntartja azon jogát, hogy egyedi megállapodástól függıen eltérjen a jelen Kondíciós Listában meghirdetett kamatoktól, jutalékoktól és egyéb
költségektıl.
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