Lakossági Bankszámlákhoz kapcsolódó Kedvezményprogramok

Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékhez kapcsolódó
kedvezményprogramok Hirdetménye
KLK1. sz. hirdetmény
A jelen hirdetményben feltüntetett kedvezmények kizárólag a Takarék Csoport
Alaphirdetményében nevesített Lakossági bankszámlákra vonatkoznak.
Hatályos: 2019. június 03.
Közzététel napja: 2019. május 31.
A meghirdetett módosítások:
Meghirdetésre került a Lakossági Takarék Flotta számlanyitási akció

Jelen Hirdetmény és az ezt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a
www.takarekcsoport.hu weboldalunkon, valamint megtekinthetőek jelen Hirdetményben
feltüntetett Takarék Csoporthoz tartozó Hitelintézet honlapján és bármelyik fiókjában.

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.garanciakozosseg.hu honlapon tájékozódhat
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A jelen hirdetmény hatálya alá tartozó kedvezmények a Takarék Csoport alábbi
hitelintézeteinél igényelhető, az egyes kedvezményekre vonatkozó feltételek figyelembe
vételével.
Név, cím és cégjegyzékszám

Tevékenységi
engedélyszám

Honlap

3A Takarék Szövetkezet,
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út
50.
(cégj. sz.: 06-02-000977)

804/1997/F. ÁPTF,
317/2000 PSZÁF

www.3atakarek.hu

Békés Takarék Szövetkezet,
5600 Békéscsaba, Andrássy út 2428.
(cégj. sz.: 04-02-000216)
CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet,
2112 Veresegyház, Fő u. 53.
(cégj. sz.: 13-02-050250)

751/1997/F.

www.bekestakarek.hu

ÁPTF 919/1997/F.,
PSZÁF I-421/2000

www.centraltakarek.hu

Dél TAKARÉK Szövetkezet,
7622 Pécs, Bajcsy -Zsilinszky. u. 7.
(cégj. sz.: 02-02-000186)

883/1997/F.,
I-469/2000.

www.deltakarek.hu

FÓKUSZ Takarékszövetkezet,
6133 Jászszentlászló, Alkotmány u.
2/a
(cégj. sz.: 03-02-000232)
Hungária Takarék
Takarékszövetkezet,
7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.
(cégj. sz.: 17-02-000588)

ÁPTF 782/1997/F.,
321/1998.
I-590/2000.

www.fokusztakarek.hu

E-I-878/2007.,
H-EN-I-810/2013.

www.hungariatakarek.hu

KORONA TAKARÉK
Takarékszövetkezet,
3525 Miskolc, Széchenyi István u. 70.
(cégj. sz.: 05-02-000282)

H-EN-I-935/2016.

www.koronatakarek.hu

M7 TAKARÉK Szövetkezet,
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
(cégj. sz.: 20-02-050411)

H-EN-I-785/2016.

www.m7takarek.hu

Takarékbank Zrt.,
1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
(cégj. sz.: 01-10-140275)

E-I-875/2008.

www.takarekbank.hu

Nyugat Takarék Szövetkezet,
9023 Győr, Bartók Béla út 2-4.
(cégj. sz.: 08-02-000916)

857/1997/F.,
I-1016/2000.
H-EN-I-805/2013

www.nyugattakarek.hu

Pátria Takarékszövetkezet,
2230 Gyömrő, Petőfi Sándor. u. 22.
(cégj. sz.: 13-02-050252)

EN-I-50321/2011.

www.patriatakarek.hu

TISZÁNTÚLI TAKARÉK
Takarékszövetkezet,
4026 Debrecen, Bethlen utca 10-12.
A. ép. I/6.
(cégj. sz.: 09-02-000644)

758/1997/F.,
773/1997/F.,
H-EN-I-657/2016.,

www.tiszantulitakarek.hu
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1. Lakossági Takarék Flotta számlanyitási akció
2019. 06.03. napjától, visszavonásig, de legkésőbb 2019.12.31. napjáig
Közzététel napja: 2019.05.31.
A Takarék Csoport azon Ügyfelek részére, akik:
 a Takarék Csoport jelen Hirdetmény szerinti bármely tagjával (ide értve a jelen
Hirdetmény szerinti hitelintézetek jogelődei által megkötött) és/vagy a Takarék
Kereskedelmi Bank Zrt.-vel, Flotta megállapodással rendelkező Munkáltatók
Munkavállalója vagy
 Munkáltatója a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. többes közvetítője ((Hpt. 10. § (1)
bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerint), és/vagy ennek közvetítő alvállalkozója
(MNB-nél lejelentett), és/vagy ennek a közvetítő alvállalkozónak munkavállalója vagy
 Munkáltatója olyan cégcsoporthoz tartozik, vagy olyan cégcsoportnak az
értékesítésben részt vevő függő közvetítője, amelynek termékeit Takarék
Kereskedelmi Bank Zrt. közvetítőként értékesíti vagy
 Munkáltatója a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. függő közvetítője vagy
 az itt felsorolt cégek munkavállalói, vagy tagjai: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
munkavállalói, tagjai, ContiTech Rubber Industrial Kft., Mercedes-Benz Magyarország
Kft., Audi Hungaria Motor Kft, LEGO Manufacturing Kft., Michelin Hungária Kft.,
Yanfeng Kft., Hirtenberger Bt., MVM Atomerőmű Zrt.; Flextronics Kft., WHC
Kft.,Coloplast Kft, ÉNYKK Zrt., Continental Automotive Hungária Kft., Electrolux Kft,
TEVA Gyógyszergyár Kft.; Linamar Kft, Mahle Kft., ContiTech Fluid Automotive
Hungaria Kft.; ContiTech Magyarország Kft.;Komáromi Mezőgazdasági Zrt. gazdasági
érdekkörébe tartozó vállalkozás munkavállalói.
és az akció időtartama alatt új Takarék Lakossági Díjfaragó bankszámlát nyitnak és az
alábbi előírt feltételeket teljesítik, a Hitelintézet az alábbiakban megjelölt
kedvezményeket biztosítja 2020. december 31-ig:
Havi rendszerességgel teljesítendő feltételek:
- A Munkáltatóval megkötött Flotta megállapodás és ezen Munkáltatóval
munkaviszony fennállása
- Elvárt – havonta teljesítendő - jóváírási és terhelési feltétel:
o Elvárt minimum jóváírás: 90000 Ft
o Elvárt terhelés: összesen legalább 50000 Ft, legalább 5 db tranzakcióval

a

Az elvárt jóváírási és terhelési feltétel teljesítéséhez a vizsgált időszak a tárgyhónapot
megelőző hónap 16. napjától a tárgyhónap 15. napjáig terjedő időszak
- Jóváírásként a más ügyfél számlájáról beérkező, és a Bankszámlán jóváírt átutalás
kerül figyelembe vételre. A Hitelintézet nem veszi figyelembe a lakossági betét
lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírásokat.
- Terhelésként, a Bankszámla terhére az ügyfél által megadott megbízások (tartozik
forgalom) kerülnek figyelembe vételre, kivéve: pénztári, illetve bankkártyás
készpénzfelvételek, kölcsöntörlesztés, betéti és befektetési tranzakciók, saját számlák
közti átvezetések, jutalék-, kamatelszámolások, sztornírozott tételek (vagyis eseti és
rendszeres átutalások, csoportos beszedési megbízások, bankkártyás vásárlások).
Kártyás vásárlás esetén a Bankszámlához kapcsolt, a Takarékbank által kibocsátott
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-

bankkártyával történt sikeres tárgyhavi vásárlások összesen összege kerül figyelembe
vételre a vásárlás időpontja alapján.)
Amennyiben a bankszámla szerződés megkötése tárgyhónap 15. napja előtt történik,
a szerződéskötés hónapjában amennyiben a tárgyhónap 15. napja után történik, a
tárgyhónapban és az azt követő naptári hónapban a feltétel teljesítését a Hitelintézet
nem vizsgálja, azaz a kedvezményt az érintett hónapban/hónapokban- a feltételek
esetleges nem teljesülése esetén is biztosítja.

A feltételek teljesítése esetén a Hitelintézet az alábbi kedvezményeket biztosítja:
- 0 Ft a számlavezetési díj,
- 0 Ft a csoportos beszedési megbízás megadásának és teljesítésének díja,
Hitelintézeten belül és kívül (Alapdíjat kiegészítő díj felszámítása nélkül),
- 0 Ft a rendszeres megbízás teljesítésének díja, Hitelintézeten belül és kívül (Alapdíjat
kiegészítő díj felszámítása nélkül),
- 0 Ft az eseti forint átutalás díja, Hitelintézeten belül és kívül Elektronikus csatornán
(Alapdíjat kiegészítő díj felszámítása nélkül),
A fenti kedvezmények – a feltételek teljesítése esetén– 2020.december 31.-ig kerülnek
biztosításra. Ezen időpontot követően, a mindenkor hatályos, Takarék Lakossági
Díjfaragó bankszámlára vonatkozó hirdetmény szerinti díjak kerülnek felszámításra.
A kedvezmény teljesítése esetén biztosított díjak elszámolása az alábbi
Hitelintézeteknél a következők szerint történik: A Hitelintézet a fenti kedvezményeket
automatikusan biztosítja. Amennyiben a havi rendszerességgel teljesítendő feltételek a
tárgyhónapban nem kerülnek teljesítésre, a díjakat a tárgyhónap végén a Hitelintézet az
Ügyfélnek a kedvezményben érintett bankszámláján terheli.
Érintett Hitelintézetek:
- Békés Takarék Szövetkezet
- Hungária Takarék Takarékszövetkezet
- Nyugat Takarék Szövetkezet
- Pátria Takarékszövetkezet
- Dél TAKARÉK Takarékszövetkezet
- TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet
A kedvezmény teljesítése esetén biztosított díjak elszámolása az alábbi
Hitelintézeteknél a következők szerint történik: A számlacsomaghoz tartozó mindenkori
Hirdetményben foglalt mértékben terheli, majd a feltételek teljesítése esetén, utólagosan, a díj
terhelését követő hónap utolsó munkanapjáig jóváírja az Ügyfélnek a kedvezményben érintett
bankszámláján.
Érintett Hitelintézetek:
- Takarékbank Zrt.
- 3A Takarék Szövetkezet
- FÓKUSZ Takarékszövetkezet
- CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet
- KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet
- M7 TAKARÉK Szövetkezet
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Az esetleges informatikai fejlesztésekre tekintettel a kedvezmény feltételeinek
teljesítése esetén biztosított díjak elszámolásának változásáról a Hitelintézet
Hirdetményben tájékoztatja Ügyfeleit.
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