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8. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény
Takarék Nyereménybetét

Hatályos: 2020. július 01. napjától

Közzététel napja: 2020. június 30.

Hirdetmény módosításának oka:
Egységes ügyfélkiszolgálás minden bankfiókban.
Hirdetményeink elérhetőek a www.takarekbank.hu weboldalunkon, valamint megtekinthetőek bármelyik Takarékbank
bankfiókban.

A Takarékbank Zrt.-nél vezetett bankszámlák és elhelyezett betétek az Országos Betétbiztosítási
Alap (OBA) által biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék
Garanciaközösség is védi. A védelem kizárólag a bankszámlákra és a betétekre vonatkozik.
További részletek és feltételek a www.szhisz.hu oldalon találhatóak.

Takarékbank Zrt. – Lakossági Bankszámla Hirdetmény

8. számú melléklet - Takarék Nyereménybetét
1/5. oldal

Lakossági Bankszámla Hirdetmény
Takarék Nyereménybetét

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. – mint a Takarék Nyereménybetét termék eddigi értékesítője – és függő kiemelt közvetítői a
Szövetkezeti hitelintézeti közvetítők 2019.október 31. napjával beolvadtak a Takarékbank Zrt-be, általános jogutódjuk a Takarékbank
Zrt. lett. A beolvadással a korábbi Szövetkezeti hitelintézeti közvetítők közvetítői státusza megszűnt, és ezzel együtt a tevékenységük
folytatásához kibocsátott Hirdetmények, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Hirdetményével együtt, a továbbiakban a Takarékbank Zrt.
hirdetménye.
Jelen Hirdetmény a fent hivatkozott Hirdetmények módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.
A Takarékbank Zrt. Hirdetményének hatálya kiterjed a
- 2019.október 31.-ig a jogelődök
- a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és
- a korábbi Szövetkezeti hitelintézeti közvetítői
- 2019. november 1.-től a Takarékbank Zrt.
által szerződött Nyereménybetétekre.

Hirdetmény a Lakossági Takarék Nyereménybetétek kamatairól, díjairól

Takarék Nyereménybetét
Hatályos: 2019. november 01. napjától
Közzététel: 2019. október 29..

1. Kamatozás, címletek
Takarék Nyereménybetét
Lekötési futamidő

1 hónap

Érvényesség

2018.04.13-tól

Kamat (éves)

0,30%

EBKM

0,30%

Elhelyezhető
minimum összeg /
Névérték

Megváltható
címletek

10.000 Ft

10.000Ft /
20.000Ft /
50.000Ft /
100.000Ft /
150.000 Ft/
200.000Ft

A kamat a Nyereményalap képzésére szolgál.
A nyerési esély az Elhelyezhető minimum összeghez viszonyítva a megváltott címletértékkel arányos.
A betét típusa: 1 hónapos futamidejű, fix kamatozású, folyamatos betétlekötés.
A Takarék Nyereménybetét az új futamidő kezdetének időpontjában (betéti forduló) hatályos hirdetmény szerinti kamatmértéket veszi
fel, ismételten lekötésre kerül.
Lejárat előtti betétfelvétel kamata: 0,30%

2. Nyeremények - Nyereményalapképzés
A Bank a Nyereménybetétek után képzett Nyereményalapot az alábbi rész-Nyereményalapokra osztja meg:

1/3 rész havi tárgynyeremény

2/3 rész havi gépjárműnyeremény.
A Nyereményalapból a fentiekben részletezett arányoknak megfelelően a Bank – Nyereményidőszakonként - az alábbi Nyereményeket
sorsolja 2019.01.01. napjától:



Tárgynyeremény:
 havonta legalább 1 (egy) darab Notebook.hu Ajándékkártya
 havonta legalább 1 (egy) darab robogó
Gépjárműnyeremény:
 negyedévente legalább 1 (egy) darab gépjármű.
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A havi sorsolásokat követően a Nyereményalap képzése újrakezdődik.
A Bank az ÁSZF-ben meghatározott feltételek és határidők szerint jogosult a Nyeremények típusának módosítására.
A meghirdetett nyeremények típusa és piaci értéke:
 Notebook.hu ajándékkártya értéke: 100.000 Ft (Egyszázezer forint)
 Suzuki Address 110 típusú robogó értéke: 749.000 Ft (Hétszáznegyvenkilenc-ezer forint)
 Suzuki Vitara 1,0 Boosterjet GL típusú gépjármű értéke: 4.880.000 Ft (Négymillió-nyolcszáznyolcvanezer forint)
Nyeremény átvétele:
 30 napon belül a Nyertes jogosult a Nyeremény – gépkocsi, robogó és a Notebook.hu esetén az ajándékutalvány –
átvételére, vagy kérheti helyette annak Megváltási értékét.
 30 napon túl a Nyertes kizárólag a nyeremény(ek) Megváltási értékének átvételére jogosult.
A Tárgynyeremény és a Megváltási érték után a Betétest adófizetési kötelezettség nem terheli. A nyereményekkel kapcsolatos
adókötelezettségeket a Bank teljesíti. Amennyiben a Nyertes nem a tárgy-, /vagy gépjárműnyereményt, hanem annak értékét veszi át,
úgy a Megváltási érték megállapítása a jelen hirdetményben meghatározott piaci ár alapján, a mindenkor hatályos adó-, és járulék
szabályok figyelembevételével történik. A Megváltási érték összege – jelen Hirdetmény készítésekor hatályos adómértékek – 15% SZJA
(személyi jövedelemadó) figyelembevétele mellett: Notebook.hu ajándékkártya esetén: 85 000 Ft, Suzuki Address 110 típusú robogó
esetén: 636 650 Ft, Suzuki Vitara 1,0 Boosterjet GL típusú gépjármű esetén: 4 148 000 Ft.
A Megváltási érték tájékoztató jellegű, annak összege az átvétel időpontjában hatályos jogszabályok és adómértékek függvényében
változhat!

3. A Nyereménybetétek sorsolása
A Sorsolás a Nyereményidőszak végét követő hónap 08. napján, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első
munkanapon esedékes.
A Sorsolásban azon Nyereménybetétek vesznek részt, amelyek legalább a sorsolás hónapját közvetlen megelőző teljes hónapban (hó
első napjától hó utolsó napjáig), megszakítás nélkül forgalomban voltak.
A Sorsolásra jogosító időszakok és a sorsolások hónapjainak bemutatása egy éves időszakra vetítve, januártól decemberig elhelyezett
betétekre 2018.05.01. napjától:
Forgalomban elvárt időszak / Sorsoláson
való részvételre jogosító időszak
december 01. – december 31.

Sorsolás hónapja

Nyeremény típusa

január

Tárgynyeremény
Gépjármű és
Tárgynyeremény
Tárgynyeremény

január 01. – január 31.

február

február 01. – február 29.

március

március 01. – március 31.

április

április 01. – április 30.

május

május 01. – május 31.

június

június 01. – június 30.

július

július 01. – július 31.

augusztus

augusztus 01. – augusztus 31.

szeptember

szeptember 01. – szeptember 30.

október

október 01. – október 31.

november

november 01. – november 30.

december
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Tárgynyeremény
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4. Ajándékozás
A Nyereménybetét ajándékba történő megvásárlási lehetősége 2019. november 1-jétől felfüggesztésre kerül.

5. Nyereménybetét költségei, díjai, jutalékai – Érvényes: 2019. augusztus 17-től
Megnevezés

Esedékesség

Mérték 2019.08.16-ig
az elhelyezett összeg
1%-a, de min. 269 Ft /
max. 1.372 Ft

Ügyintézéssel egyidejűleg

1.125 Ft / alkalom

1.095 Ft / alkalom

Igazolás kibocsátásakor

2.258 Ft / igazolás

2.197 Ft / igazolás

Másodlat kibocsátásakor
Ajándékozási megbízás
megadásakor
Megszüntetéskor
A betét visszaváltásakor
Letiltáskor
Levél kiküldésekor

5.663 Ft / másodlat

5.509 Ft / másodlat

557 Ft / megbízás

542 Ft / megbízás

0 Ft
0 Ft
1.695 Ft
335 Ft + postaköltség
55 Ft + 0,3% max. 6.428
Ft

0 Ft
0 Ft
1.649 Ft
326 Ft + postaköltség
54 Ft + 0,3% max. 6.253
Ft

A betét elhelyezésével
egyidejűleg

Betételhelyezési díj
Ügyintézési díj (mely: utólagos igazolás kiadása
megszűnt betétről, irattári kutatás és
adatszolgáltatás, betéti okirat kikérése a betét
elhelyezésétől számított 30 naptári napon túl,
kimutatás a kamatok változásáról)
Igazolás
kibocsátása
közjegyzői
megsemmisítési eljáráshoz
Betéti okirat másodlat díja
Ajándékozási díj
Betétmegszüntetési díj
Nyereménybetét kifizetés díja
Betéti okirat letiltás díja
Szokásostól eltérő levelezés
Meghiúsult
ajándékozási
szerződés
visszautalásának díja 2013.08.01-től

6.

Mérték 2019.08.17-től
az elhelyezett összeg
1%-a, de min. 276 Ft /
max. 1.410 Ft

Összeg visszautalásakor

Kamatszámítás módja

A kamat számítása az alábbi képlet alapján történik:
tőke x kamat% x naptári napok száma
Kamat= -----------------------------------------------------------------.
365 x 100
A kamatozás kezdő napja a betétlekötés napja, utolsó napja pedig a Betét lejárati napját megelőző nap. Kamat minden esetben a lejárat
napján esedékes.
Egységesített betéti kamatlábmutató
A megadott éves kamat mellett feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az
éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő
tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a kamaton túli kamatos kamatait is be kell számítania, ezért az
ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában.
Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell
alkalmazni, amennyiben a futamidő 365 napnál kevesebb: Elhelyezett betét =
ahol
n=kamatfizetések száma
r=az EBKM századrésze
ti= a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma
(k+bv)i= az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege
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7. Szerződéskötési módok és illetékességi területek

Nyereménybetét szerződés 2020.07.01. napjától bármely típusú, Takarékbankban vezetett lakossági
Bankszámla megléte mellett köthető, Bankfiókban személyesen, Takarék Netbankon, TeleBankon, valamint
Interneten keresztül kezdeményezve
A 2020.06.30. napjáig Bankszámla megléte nélkül / Bankszámla hozzákapcsolása nélkül kötött
Nyereménybetét szerződések alapján a Nyereménnyel való rendelkezés, a Nyereménybetét szerződés
megszüntetése a Bank bármely bankfiókjában kezdeményezhető. Nyertes Nyereménybetét esetén,
amennyiben a Betétes a megváltási értéket kéri, illetve a Nyereménybetét megszüntetése esetén a Betét
összege készpénzben kerül megfizetésre.

Takarékbank Zrt. – Lakossági Bankszámla Hirdetmény

8. számú melléklet - Takarék Nyereménybetét
5/5. oldal

