Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet pénzforgalmi számlavezetéshez
kapcsolódó hirdetményeinek (Kondíciós listák) 2015.12.01-jétıl hatályos változásáról.
A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlák kivonatát, azok mennyiségétıl függetlenül, elıállítási és postázási költség
mentesen biztosítja Ügyfelei részére, már 2009. november 1. óta. A számlakivonatokat évek óta kiváló minıségben,
nyomdai úton elıállítva, központi feladással továbbítjuk a Számlatulajdonos által megjelölt levelezési címre.
A folyamatosan növekvı adatfeldolgozási, elıállítási, borítékolási és postai feladási költségek miatt azonban a
Takarékszövetkezet kénytelen részben továbbhárítani ezt a Számlatulajdonosok felé.
Mint Ön által is ismeretes lehet, a 2009. évi LXXXV. számú, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény
elıírja a hitelintézetek számára, hogy havonta egy alkalommal díjmentesen átadja a számla forgalmi adatairól szóló
értesítést a Számlatulajdonosnak. Ezt természetesen továbbra is ingyenesen biztosítjuk minden Ügyfelünk számára,
függetlenül a kézbesítés módjától (helyi kézbesítés, postai feladás, elektronikus továbbítás vagy a kivonat elektronikus
banki csatornákon keresztüli hozzáférhetıségének biztosítása).
A most meghirdetett díjváltozás csak azon Számlatulajdonosokat érinti, akik részére minden olyan banki munkanap
lezárása után kivonatot készítünk, amely napon egy vagy több számláján forgalom volt, és ezt a kivonatot továbbra is
nyomdai úton elıállított formában igénylik.
2015.12.01-jétıl a havi egy kivonaton felül, nyomtatott formában elıállított kivonat díja 150 Ft-ra változik. A módosítás
az alábbi Kondíciós listákat érinti: Takarékos számlacsomag / Pénzforgalmi számlák vállalkozók és gazdálkodó
szervezetek részére / Pénzforgalmi számlák mezıgazdasági ıstermelık részére / Egyéb szervezetek pénzforgalmi
számlái / Társasházak pénzforgalmi számlái / Önkormányzatok pénzforgalmi számlái / Takarékszövetkezeti deviza
számlavezetés és devizában, valutában végzett tranzakciók – vállalkozói
Hogyan mentesülhet Ön a megemelkedett kivonat díj hatásai alól?
- amennyiben jelenleg is havi (idıszaki) kivonatot kap, függetlenül a kézbesítés módjától, Önnek nincs teendıje, hiszen
ahogy eddig sem, úgy ezután sem terhelünk kivonat költséget!
- amennyiben Ön már korábban kérte az elektronikus kivonat kézbesítést (e-mail üzenet, illetve NetBankból/Electrából
történı letöltési lehetıség formájában, a nyomtatott kivonat mellızése mellett), ezután sem terhelünk kivonat költséget!
- amennyiben az Ön részére minden, a számlán történı forgalommal érintett banki nap után számlakivonatot készítünk,
és ezt nyomtatott formában (helyi vagy postai kézbesítéssel) biztosítjuk Önnek, 2015.12.01.-tıl havonta csak egy kivonat
lesz díjmentes. Ebben az esetben, ha mentesülni szeretne a megnövekedett kivonat költség alól, csak annyit kell tennie,
hogy díjmentesen igényli az elektronikus kivonat továbbításra történı átállást, vagy kérheti a havi egy, a hónap
forgalmait tartalmazó kivonat továbbítását. Ezt megteheti a honlapunkról letöltött, vagy a kirendeltségben igényelt
adatlap kitöltésével (letölthetı a Takarékszövetkezet honlapjáról: Dokumentumtár/Igénylılapok).
A Takarékszövetkezet az egyoldalú szerzıdésmódosítás jogát a Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei
Pénzforgalmi Számlák Vezetéséhez (ÁSZF) szerint, az ÁSZF 15. pontjában, illetve az Általános Szerzıdési Feltételek
külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez c.
dokumentum szerint (deviza ÁSZF), az deviza ÁSZF 13. pontjában rögzített feltételek valamelyikének bekövetkezése
esetén gyakorolja. Tájékoztatjuk, hogy a havi forgalmi kivonat díjak módosítását az ÁSZF 15. pontjának illetve a deviza
ÁSZF 13. pontjának b., c. és j. alpontjaiban foglalt feltételek változása indokolja. Az ÁSZF-ben és a deviza ÁSZF-ben
foglalt és elıbbiekben meghivatkozott, valamint az alábbiakban részletesen is körülírt feltételek változása okán a
Takarékszövetkezet számlakivonatok elıállításával és postázásával kapcsolatos költségei a forgalmi kivonat díjának
módosítására okot adó mértékben megnövekedtek. Hivatkozott költségnövekedést a fentieken túl a Takarékszövetkezet
megnövekedett közterhei, beleértve a megnövekedett mértékő iparőzési adót, részint a megváltozott jogi szabályozói
környezet eredményezte.
Az ÁSZF 15. pontja illetve a deviza ÁSZF 13. 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 pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján a módosítás az Ön
részérıl elfogadottnak minısül, amennyiben Ön a módosítás hatályba lépése elıtt, azaz 2015.12.01.-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. szeptember 30.
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