Takarékbank Zrt.
Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
Honlap: www.takarekbank.hu
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 02-10-140275
Adószám: 14479917-4-44

VÁLLALATI DOLGOZÓI SZÁMLA
HIRDETMÉNY

Érvényes: 2020. február 07. napjától

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a jelen hirdetményben részletezett Vállalati dolgozói számla
2019. november 1. napjától nem értékesíthető.

Közzététel napja: 2020.február 06.

Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetmények elérhetőek a www.takarekbank.hu
weboldalunkon, valamint megtekinthetőek a Takarékbank bármelyik fiókjában.
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Más Munkáltatóval kötött egyedi megállapodás alapján – e Munkáltató munkavállalói számára – elérhető számla.
Banki alapdíj:

+ az Alapdíjat kiegészítő
további díj mértéke*:

Látra szóló kamat mértéke:

0,01%

-

Számlanyitási díj (egyszeri):

0 Ft (akciós visszavonásig)

-

Minimum nyitóösszeg:

500.-Ft

-

Számlavezetési díj:

450.-Ft

-

Rendelkező módosítása/új rendelkező
bejelentése:

500.-Ft

-

Díjcsomag-váltás díja:

2000.-Ft

-

évi 6%

-

0,22% min.250.- maximum
12.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

díjmentes

-

0,20% min.149.- maximum
12.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

díjmentes

-

0.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[2]

0,22% min.250.- maximum
12.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

0,2% min.4500.-Ft maximum
115.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

0,25% min.8000 Ft
maximum 85000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

0,20% min.149.- maximum
12.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

0,2% min.4500.-Ft maximum
115.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

0,22% min.250.- maximum
12.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

0,18% min. 140.- maximum
12.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

díjmentes

-

Díjelem megnevezése

Késedelmi kamat (ÁSZF 10. pontja
alapján):
Átutalási megbízásokhoz kapcsolódó
díjak
Terhelések
Bankon belüli eseti átutalási megbízás
papír alapon:
Forintban indított megbízás:
Ügyfél saját számlái közti átvezetés:
Bankon belüli eseti átutalási megbízás
Netbankon keresztül:
Forintban indított megbízás:
Ügyfél saját számlái közti átvezetés:
TÖRLESZTÉS BANKON BELÜL papír
alapon és Netbankon:
Bankon kívüli eseti átutalási megbízás
papír alapon:
Forintban indított átutalás:
Forintszámláról devizautalás belföldre,
külföldre, és forint átutalás külföldre
(devizánál alkalmazott árfolyam:deviza
eladási):
VIBER átutalás:
Bankon kívüli eseti átutalási megbízás
Netbankon keresztül:
Forintban indított megbízás:
Forintszámláról devizautalás belföldre,
külföldre, és forint átutalás külföldre
(devizánál alkalmazott árfolyam:deviza
eladási):
Hatósági átutalási megbízás és átutalási
végzés teljesítése:
Rendszeres átutalási megbízás Bankon
belül és kívül, papír alapon:
Forintban indított megbízás:
Ügyfél saját számlái közti rendszeres
átvezetés (bankon belül):
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Díjelem megnevezése

Banki alapdíj:

+ az Alapdíjat kiegészítő
további díj mértéke*:

0,18% min. 140.- maximum
12.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft[1]

díjmentes

-

0,1% min 90.- maximum
8000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft

0.-Ft

-

75.-Ft/db

-

0,22% min.250.- maximum
12.000.-Ft

+ 0,3% maximum 6.000.-Ft

0,18% + 435.-Ft + 100Ft/tétel

+ 0,6%

Rendszeres átutalási megbízás Bankon
belül és kívül, Netbankon keresztül:
Forintban indított átutalás:
Ügyfél saját számlái közti rendszeres
átvezetés (bankon belül):
Csoportos beszedési megbízás:
Csoportos beszedési megbízás
teljesítése:
Csoportos beszedéshez limitfigyelés:
Csoportos beszedési megbízás rögzítése:
Beszedési megbízások:
Felhatalmazó levélen alapuló beszedési
megbízás teljesítése:
Postai kifizetési utalvány díjszabása:
20.000.-Ft-ig:
40.000.-Ft-ig:
60.000.-Ft-ig:
100.000.-Ft-ig:
100.000.-Ft felett:
Minden további megkezdett 100.000.-Ft
után

0,18% + 590.-Ft + 100.Ft/tétel
0,18% + 705.-Ft + 100.Ft/tétel
0,18% + 915.-Ft + 100.Ft/tétel
0,18% + 1.600.-Ft + 100.Ft/tétel

+ 0,6%
+ 0,6%
+ 0,6%
+ 0,6%

+1.600.-Ft

Jóváírások:
mindenkori postai
díjszabás szerint

-

0.-Ft

-

0,15 %, min. 2.500 Ft, max.
65.000.-Ft/tétel

-

0.-Ft

-

1000.-Ft

-

10 millió Ft alatt:

díjmentes

-

10 millió Ft felett:

0 Ft (akciós 2018.05.31-ig)

-

0,3% min.450.-Ft

+ 0,6%

0.-Ft

-

0,25% min. 3000.-Ft

-

2% min. 120.-Ft

-

Postai csekk befizetése:
Átutalás jóváírása:
Deviza átutalás jóváírása:
VIBER jóváírás:
Megszűnt számlára érkező megbízás
továbbításának díja:
Készpénzes tranzakciók
Forint készpénz befizetése bankfiókban:

Forint készpénz kifizetése bankfiókban:
Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó
egyéb díjak:
Címletrendelés:
Előre megrendelt készpénz (HUF)
felvételének meghiúsulása:
Érmebefizetés (100 db felett):

3. / 5 oldal

Takarékbank Zrt.
Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
Honlap: www.takarekbank.hu
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 02-10-140275
Adószám: 14479917-4-44
1

EGYÉB DÍJAK
Banki alapdíj:

+ az Alapdíjat kiegészítő
további díj mértéke*:

250.-Ft/db

-

1.000.-Ft

-

500.-Ft

-

150.-Ft

-

585.-Ft

-

500.-Ft/oldal

-

500.-Ft/oldal

-

3000.-Ft/ év , min. 3000.-Ft

-

3000.-Ft/igazolás

-

200.-Ft/db

-

300.-Ft/oldal, de min.1.000.Ft

-

214.-Ft/tétel

-

500.-Ft/tétel

-

750.-Ft/tétel

-

Felszólító levél díja:

1000.-Ft

-

Felmondó levél díja:

1000.-Ft

-

Számla zárolása:

500.-Ft

-

Egyenlegigazolás (diszponibilis):

500.-Ft

-

Díjelem megnevezése
Sorban álló tételek után felszámítandó
díj:
Haláleseti kedvezményezett jelölése:
Rendszeres átutalási megbízás
módosítása/törlése:
Csoportos beszedési megbízás
törlése/módosítása:
Felhatalmazó levélen alapuló beszedési
megbízás nyomtatvány
befogadása/törlése:
Számlakivonat pótlása, vagy
visszamenőleg (12 hónapon belül)
készítése:
Számlakivonat pótlása, vagy
visszamenőleg (12 hónapon túl)
készítése:
5 évnél régebbi számlakivonatok
készítése utólag:
Bankinformáció, bankigazolás:
Okiratok fénymásolása:
Archív dokumentációról másolat
készítése ügyfél kérésére
Teljesítésre befogadott megbízás
utólagos módosítása/törlése a
feldolgozást megelőzően:
IG2-es tranzakció törlése, vagy
visszahívása a feldolgozást követően:
Soron kívüli átutalás többletdíja:

Fedezetigazolás:

0,1% min. 1000.-Ft

-

mindenkor hatályos postai
díjak

-

200.-Ft/db

-

0.-Ft

-

Számlakivonat felár külföldre:

300.-Ft/db

-

Eseti értesítési díj (telefon, fax, levél) belföldre:

300.-Ft/db

-

Postaköltség (levelezés díja):
Visszatartott levelezés díja
(számlakivonat):
Elektronikusan továbbított levelezés
(számlakivonat) díja:

a 20.000 Ft –ot meghaladó részre
a 20.000 Ft-ot meghaladó részre hiteltörlesztés esetén, ha az átutalással valósul meg (a Takarékszövetkezet beszedési
felhatalmazása esetén a kedvezmény a fizető fél részére nem jár)
* Az egyes pénzforgalmi megbízások/szolgáltatások után a díjak mértéke magában foglalja az „Alapdíjat kiegészítő további díj
mértéke”oszlopban meghatározott díjakat is. Ebből fakadóan az említett díjak együttesen kerülnek a bankszámlán terhelésre. Azon
ügyfelek részére felszámított díj, akik tranzakciói után a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 3. § (4)
bekezdés e) pont alapján a Takarékbank Zrt.-nek illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik, az ezen oszlopban meghatározott
díjrészlet nem kerül érvényesítésre mindaddig, amíg az érintett ügyfelek után a Takarékbank Zrt. illetékfizetési mentessége fennáll.
[1]
[2]
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Díjelem megnevezése

Banki alapdíj:

+ az Alapdíjat kiegészítő
további díj mértéke*:

Eseti értesítési díj (telefon, fax, levél) külföldre:
Hatósági átutalási megbízás és átutalási
végzés (rész)teljesítéséről és
sorbaállításáról küldött kötelezetti
értesítés:
Átutalási megbízás teljesítéséről kiadott
igazolás:

500.-Ft/db

-

250.-Ft/értesítés

-

500.-Ft/igazolás

-

Rendkívüli ügyintézés díja:

2000.-Ft/alkalom

-

600.-Ft/tömb

-

1000.-Ft/tömb

-

600.-Ft/tömb

-

Pénzforgalmi nyomtatvány díja (B3
címzéses):
Pénzforgalmi nyomtatvány díja (címzés
nélkül):
Készpénzfelvételi utalvány (csekkfüzet)
díja:
Elektronikus szolgáltatások:
Internetbank havidíja:

díjmentes

-

Homebank/Netbank szolgáltatás
belépési és telepítési díja:

0.-Ft akciósan

-

Az ügyfél kérésére történő kiszállás díja:

5.000.-Ft + ÁFA

-

0-Ft/SMS

-

200.-Ft

-

SMS szolgáltatás alapdíja:

200.-Ft/hó

-

SMS tételdíja :

25.-Ft/SMS

-

0.-Ft

-

Netbankhoz aláírási jelszó kiküldése
SMS-ben :
SMS szolgáltatás szerződéskötési díj:

Technikai aláíró SMS (dinamikus jelszó
kiküldése) díja:
Strázsa szolgáltatás díja
(bankkártyához):
Szerződéskötési díj:

0.-Ft

-

SMS alapdíj:

200.-Ft/hó

-

SMS tételdíj:

25.-Ft/SMS

-

A bankkártya szolgáltatás díjait a mindenkor hatályos Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye
tartalmazza.
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