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HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) által
forgalmazott lakossági és pénzforgalmi fizetési számlákhoz kapcsolódó betéti bankkártyák hirdetményei
kiegészültek a kártyahasználati napi limit felsı határával.
Az ATM napi limit a bankkártyával történı ATM készpénzfelvételek maximális összegét, míg a POS napi limit a
bankkártyával történı kereskedıi POS vásárlások, internetes vásárlások és bankpénztári/postai
készpénzfelvételek maximális összegét jelenti naponta, 0-24 óráig.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha az Ön kérésére a hirdetményekben most közzétett felsı határt meghaladó napi
maximális kártyahasználati limitnél magasabb limit lett beállítva korábban, a mostani hirdetménymódosítás nem
vonja maga után automatikusan a napi limit módosítását.
A napi kártyahasználati limit módosítására, illetve a hirdetményekben közzétett felsı határt meghaladó napi limit
Számlatulajdonosra vonatkozó jogkövetkezményeire vonatkozó információkat a Takarékszövetkezet Általános
Üzletszabályzata 12. sz. mellékletének 4.7 pontja tartalmazza. Az Általános Üzletszabályzat és annak mellékleti
elérhetık kirendeltségeinkben illetve internetes honlapunkon (www.szentlorinctksz.hu Dokumentumtár/Általános
Üzletszabályzat).
A módosítással érintett hirdetmények: Lakossági fizetési számla, Diákhitelhez kapcsolódó számla, Munkabér
Számlacsomag, Bónusz Munkabér Számla, Kiemelt Számla Csomag, Takarékos számlacsomag, Vállalkozók
pénzforgalmi számlái, Mezıgazdasági ıstermelık pénzforgalmi számlái, Takarék Gazda Számlacsomag, Egyéb
szervezetek pénzforgalmi számlái, Társasházak pénzforgalmi számlái, Önkormányzatok pénzforgalmi számlái.
A Takarékszövetkezet által forgalmazott hitelkártyák (Széchenyi Kártya, Agrár Széchenyi Kártya és Gazdakártya)
hirdetményei korábban is tartalmazták a kártyahasználati limit felsı határát, a mostani módosítással a napi
kártyahasználati darabszám korlátozás feloldásra került ezekben.
A dokumentumok megtekinthetık kirendeltségeinkben kifüggesztve, letölthetık internetes honlapunkról
(www.szentlorinctksz.hu Dokumentumtár/Kondíciók), kérésére pedig elektronikus vagy nyomtatott formában is
rendelkezésére bocsátjuk.
A Takarékszövetkezet a fizetési számlák és lekötött betét számlák vezetésének szabályaiban bekövetkezett
változásokat az Általános Üzletszabályzat, a kamatok, díjak, jutalékok, költségek mértékének, az egyes fizetési
módoknál alkalmazott teljesítési határidıknek, egyes egyéb számlavezetési feltételeknek a változását Hirdetmény
módosításával értesíti a Számlatulajdonost. A Takarékszövetkezet az „Általános Üzletszabályzat”-ot, és a
Hirdetményt az ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben, valamint a honlapján teszi közzé. A Takarékszövetkezet
e dokumentumokat papíron vagy tartós adathordozón kérésre a Számlatulajdonos rendelkezésre bocsátja a
szerzıdés fennállása alatt.
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 2017.05.01.-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.
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