Tisztelt Ügyfelünk!
A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövet (Takarékszövetkezet) alapos mérlegelés és elemzés után, a lakossági
fizetési számla kondícióinak módosítása mellett döntött.
Fentiekre tekintettel, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben elıírt
tájékoztatási kötelezettségünknek elleget téve, jelen levelünkben közvetlenül tájékoztatjuk Önt, hogy a
Takarékszövetkezet Lakossági Fizetési Számla „Normál” fizetési számla és számlacsomagos fizetési számlákra
vonatkozó Kondíciós listája az alábbi pontokban változik 2015.08.01.-i hatállyal:
1. Díjkedvezmény bevezetése: A „Normál” fizetési számla vagy ifjúsági számla és a Nyugdíjas, Junior,
Prémium, Extra számlacsomag esetében Takarékszövetkezetünk elektronikus számlakivonat igénybevétele
esetén a 2015.08.01.-tıl hatályos havi számlavezetési díjakból havi 100 Ft. kedvezményt biztosít. A
számlavezetési díj kedvezmény 2015.08.01-tıl visszavonásig érvényes, és abban a naptári hónapban vehetı
elıször igénybe, amikor a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnek megbízást adott a havi számlakivonat
elektronikus úton történı továbbítására, a postai kézbesítés mellızése mellett.
Takarékszövetkezetünk módosítja továbbá a havi számlavezetési díjak mértékét az alábbiak szerint.
2. Havi számlavezetési díjak:
„Normál” fizetési vagy ifjúsági számla
Nyugdíjas számlacsomag
Junior Számlacsomag
Prémium Számlacsomag
Extra Számlacsomag

Jelenleg
hatályos kondíció
399 Ft.
399 Ft.
149 Ft.
499 Ft.
599 Ft.

2015.08.01.-tıl
hatályos kondíció
499 Ft.
499 Ft.
249 Ft.
599 Ft.
699 Ft.

3. Bankkártya díjak:
Maestro vagy VISA online fıkártya éves díja
1.499 Ft.
1.999 Ft.
Mastercard Standard fıkártya éves díja
2.499 Ft.
3.999 Ft.
A bankkártya díjak módosítása nem érinti a Maestro vagy VISA online fıkártya éves díját Prémium
számlacsomag esetében, valamint a Mastercard Standard fıkártya éves díját Extra számlacsomag esetében.
A Takarékszövetkezet az egyoldalú szerzıdésmódosítás jogát a Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési
Feltételei Fizetési Számlák Vezetéséhez (ÁSZF) szerint az ÁSZF 15. pontjában rögzített feltételek
valamelyikének bekövetkezése esetén, valamint a Bankkártya Üzletszabályzat és Általános Szerzıdési Feltételek
Lakossági Betéti Bankkártyához elnevezéső dokumentum (Bankkártya ÁSZF) 13.5. pontban rögzített feltételek
fennállása esetében gyakorolja. Tájékoztatjuk, hogy a havi számlavezetési díjak és a bankkártya díjak
módosítását az ÁSZF 15. pontjának a., b., c. és j. alpontjaiban foglalt feltételek, valamint a Bankkártya ÁSZFben felsorolt feltételek változása indokolja. Az ÁSZF-ben és Bankkártya ÁSZF-ben foglalt és elıbbiekben
meghivatkozott, valamint az alábbiakban részletesen is körülírt feltételek változása okán a Takarékszövetkezet
számlavezetéssel és bankkártya kibocsátással, illetve mőveletekkel kapcsolatos költségei a számlavezetési díjak
és a bankkártya díjak módosítására okot adó mértékben megnövekedtek. Hivatkozott költségnövekedést részint a
Takarékszövetkezet megnövekedett közterhei, beleértve a megnövekedett mértékő iparőzési adót, részint a
megváltozott jogi szabályozói környezet eredményezte. A Takarékszövetkezet mőködési feltételeinek körében
kedvezıtlen változásként merült fel a bankkártya kibocsátással és bankkártya mőveletekkel kapcsolatos
megemelkedett mőködési költségek, illetve a bankkártya szolgáltatással összefüggésben igénybe vett külsı
szolgáltatók áremelése, amely költségnövekedések együttesen a Kondíciós lista fentiek szerinti módosítását
tették szükségessé.
Az ÁSZF 15. pontja értelmében a Takarékszövetkezet jogosult a számlavezetéshez kapcsolódó díjak vagy
költségek mértékét egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatálybalépését legalább 60 (hatvan) nappal
megelızıen Hirdetmény formájában a www.szentlorinctksz.hu honlapon, a Kirendeltségekben kifüggesztve
közzéteszi, valamint a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos külön ez irányú kérelme alapján a
módosítások(ok)ra vonatkozó Hirdetményt postai vagy elektronikus úton, vagy a Takarékszövetkezettel
egyeztetett egyéb tartós adathordozón a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja.
Tájékoztatjuk, hogy a a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján a
módosítás az Ön részérıl elfogadottnak minısül, amennyiben Ön a módosítás hatályba lépése elıtt, azaz
2015.08.01-ig írásban nem értesíti a Takarékszövetkezetet arról, hogy a módosítást nem fogadja el, továbbá a
módosítással érintett szerzıdést, azaz a Pénzforgalmi Keretszerzıdést nem mondja fel. A módosítás hatályba
lépéséig Ön jogosult a módosítással érintett szerzıdését azonnali hatállyal, díj-, költség- vagy egyéb fizetési
kötelezettség mentesen felmondani.
Szentlırinc, 2015.05.22.
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