Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény
FHB-Libri Kultúrakártya
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. április 09. napjától FHB-Libri Kultúrakártya nem igényelhető.

Hatályos: 2021. január 31. napjától
Közzététel napja: 2020. november 30.

FHB-Libri Kultúrakártya csak az alábbi Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódhat:
1/1. számú melléklet – FHB Lakossági Folyószámla
1/2. számú melléklet – FHB Aktív Bankszámla
1/3. számú melléklet – Takarék Nyugdíjas Bankszámla
1/4. számú melléklet – Takarék Hello Bankszámla
1/5. számú melléklet – Takarék Prémium Bankszámla
1/7. számú melléklet – Takarék Közszféra Bankszámlacsomag
1/9. számú melléklet – Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag
1/11. számú melléklet – Takarék Flotta Prémium Számlacsomag

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.szhisz.hu honlapon tájékozódhat. [1]

A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy:
• a 2019. június 14. napja előtt a bankkártyához kapcsolódóan opcionális biztosítási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó csatlakozási nyilatkozatuk
2021. január 31. napjával megszüntetésre kerül, ezen időponttól utasbiztosítási szolgáltatás nem kapcsolódik a bankkártyájukhoz.
Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.takarekbank.hu weboldalunkon, valamint megtekinthetőek bármelyik
Takarékbank bankfiókjában.
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Hirdetmény az FHB-Libri Kultúrakártya feltételeiről, díjairól, kedvezményeiről

FHB-Libri Kultúrakártya
Hatályos: 2018. április 16. napjától
Alábbiakban megfogalmazott feltételek, díjak és kedvezmények, kifejezetten a jelen Hirdetmény hatálya alatt kibocsátott FHB-Libri Kultúrakártyák speciális feltételeire vonatkoznak. Egyéb, e Hirdetményben nem szabályozott
feltételek, díjak és költségek tekintetében, a Takarékbank Lakossági és Vállalati Bankkártya Általános Szerződési Feltételei és a Lakossági Bankszámla Alaphirdetmény az irányadó.

1. A Kártya igénybevételi és használati feltételei
Az együttműködési megállapodás 2018. április 09. napjával történő megszűnésére tekintettel az FHB-Libri Kultúrakártya 2018. április 09-től nem igényelhető.
Főkártya és Társkártya díjazása minden díjtípusnál megegyezik, mindaddig, amíg a számlatulajdonos nem vált számlacsomagot és/vagy nem igényel más típusú bankkártyát.
A Bankkártya aktiválására és letiltására/megszüntetésére vonatkozó szabályok:
• A Kártya a Bankkártya aktiválást követően, az azon feltüntetett érvényességi idő alatt Bankkártyaként az erre vonatkozó szabályok betartásával a kártyabirtokos Ügyfél által szabadon használható. Amennyiben a Bankkártya
aktiválása a Kártya Bank általi kibocsátásának hónapját követő 6. hónap utolsó napjáig nem történik meg, a Bank a Bankkártyát a Kártya bevonása nélkül érvényteleníti, ez által a bankkártya funkció nem használható.
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2. A Kártya által biztosított kedvezmények
Kedvezmények megnevezése

FHB-Libri Kultúrakártya 2015. december 07. napjáig

Bankkártya éves díja 0 Ft [3]
A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által nyújtott kedvezményekkel és a törzsvásárlói pontok beváltásával kapcsolatban a www.libri.hu oldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekből tájékozódhat.

Kedvezmények megnevezése

FHB-Libri Kultúrakártya 2015. december 07. napjától

Bankkártya éves díja 0 Ft [3]
A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által nyújtott kedvezményekkel és a törzsvásárlói pontok beváltásával kapcsolatban a www.libri.hu oldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekből tájékozódhat.

A kedvezményeket a Kártyát kidolgozó Társaságok a közöttük fennálló megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) időtartamára, azaz 2015. október 30. napjáig biztosították, de a Bankkártyaként (is) használt kártyák esetében a Bank által
biztosított kedvezmények (Kártya éves díj, a vásárlási díj és a Lojalitás Betét* lekötésére való automatikus jogosultság) közül az éves kártyadíj kedvezményt - az előírt feltételek teljesítése feltételével – a Megállapodás fennállása ideje alatt
kibocsátott Bankkártyák első lejáratáig nyújtja, továbbá a Megállapodás fennállási ideje alatt megkötött Lojalitás betétek után a Bank, azok első kamatperiódusa lejáratáig a lekötéskori kamatot/kamatprémiumot biztosítja.
Amennyiben a Számlatulajdonos a Bankkártya érvényességi ideje alatt a jelen Hirdetmény 1. számú pontjában nem nevesített bankszámla csomagra módosítja bankszámlacsomagját, úgy a Bankkártya (a bankszámlához tartozó Fő-, és
Társkártya egyaránt) a Kártyán feltüntetett érvényességi ideig megtartható, azonban díjtételei tekintetében a választott bankszámlacsomagra vonatkozó kondíciók lesznek az irányadóak a bankszámlacsomag váltás napjától (és a megújulást
követően automatikusan az új bankszámlacsomag szerinti bankkártya kerül megküldésre a Kártyabirtokos részére), valamint a banki kedvezmények a továbbiakban nem illetik meg a Kártyabirtokost. Az érintett (megszűnő) Kártya
vonatkozásában az éves (részarányos) kártyadíj, ha a Kártya megszűnéséig a feltételek időarányosan teljesültek, nem kerülnek felszámításra, a Kártya megszűnése előtt lekötött, folyamatban levő Lojalitás betét után, első kamatperiódusa
lejáratáig a lekötéskori kamat/kamatprémium jár. A csomagmódosítás ténye, a Kártya Törzsvásárlói kártya funkcióját nem érinti.
* 2017. július 10. napjától új betét lekötésére nincs lehetőség.
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Hatályos banki díjak mértéke:
Esedékesség

Díjtípus

Banki díjak mértéke a megelőző Hirdetményben:

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat kiegészítő
további díj mértéke:

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat kiegészítő
további díj mértéke:

Évente

0 Ft

-

0 Ft

-

Évente

5 056 Ft

-

5 056 Ft

-

Előállítás napján

1 157 Ft

-

1 157 Ft

-

Kártya letiltás díj:

A kártya letiltásakor

0 Ft

-

0 Ft

-

Kártyapótlás díj:

Előállítás napján

840 Ft

-

840 Ft

-

Kártya újragyártyás díj:

Előállítás napján

999 Ft

-

999 Ft

-

PIN-kód újragyártás díj:

Előállítás napján

631 Ft

-

631 Ft

-

Tranzakció napján

0 Ft

-

0 Ft

-

Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak
Kártya éves díja, feltétel teljesítés (Kártyaévente min. 60 db
vásárlás, tranzakciónként min. 4 000 Ft értékben) esetén:
Kártya éves díja (fenti teljesítés hiányában):
Kártya gyártási díj

[2]

[2]
[3]

Tranzakciós díjak
Vásárlás bel- és külföldön:
Készpénzfelvétel belföldi ATM-nél:

[4]
[5]

Tranzakció napján

Havi 1 db 0 Ft, egyébként 366 Ft /db

+ 0,60%

Havi 1 db 0 Ft, egyébként 366 Ft /db

+ 0,60%

Készpénzfelvétel Integrációs ATM-nél:

[4]
[5]

Tranzakció napján

Havi 1 db 0 Ft, egyébként 366 Ft /db

+ 0,60%

Havi 1 db 0 Ft, egyébként 366 Ft /db

+ 0,60%

Készpénzfelvétel külföldi ATM-nél:

Tranzakció napján

366 Ft

+ 0,60%

366 Ft

+ 0,60%

Készpénzfelvétel más belföldi bankfiók POS terminálnál:

Tranzakció napján

0,10% + 631 Ft

+ 0,60%

0,10% + 631 Ft

+ 0,60%

Készpénzfelvétel más külföldi bankfiók POS terminálnál:

Tranzakció napján

0,10% + 631 Ft

+ 0,60%

0,10% + 631 Ft

+ 0,60%
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Hatályos banki díjak mértéke:
Esedékesség

Díjtípus

Banki díjak mértéke a megelőző Hirdetményben:

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat kiegészítő
további díj mértéke:

Banki Alapdíjak

+ az Alapdíjat kiegészítő
további díj mértéke:

Egyéb szolgáltatások díjai
Új kártya bankfiókban történő felvétele:

A kártya átvételekor

1 262 Ft

-

1 262 Ft

-

Soron kívüli kártyagyártási díj

A kártya igénylésekor

5 277 Ft

-

5 277 Ft

-

Kártya postázása belföldre:

A kártya postázásakor

0 Ft

-

0 Ft

-

Kártya postázása külföldre:

A kártya postázásakor

2 106 Ft

-

2 106 Ft

-

A kártya megsemmisítésekor

2 106 Ft

-

2 106 Ft

-

Egyenleg lekérdezés díja ATM-nél:

Egyenleg lekérdezésekor

61 Ft

-

61 Ft

-

PIN-kód módosítás díja ATM-nél:

PIN módosítás alkalmával

260 Ft

-

260 Ft

-

Limitmódosítás:

Limitmódosítás alkalmával

0 Ft

-

0 Ft

-

Havonta

156 Ft

-

156 Ft

-

Át nem vett kártya őrzési díja a 90. naptól:

Bankkártyához kapcsolódó biztosítás díja:

[6]

Lábjegyzet:
[1]

Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás, a Kártya Bankkártya funkciójára tekintettel, az alapjául szolgáló bankszámla egyenlegére terjed ki.
Amennyiben a Bankkártyával kártyaévente minimum 60 db vásárlás, tranzakciónként minimum 4 000 Ft értékben nem történik, úgy a kártya éves díja a kártya évfordulót követő öt napon belül terhelésre kerül a Bankszámlán.
[3] A Bankkártya gyártási díj kizárólag a Bankkártya kibocsátásakor (legelső gyártásakor) kerül terhelésre, megújításakor, újragyártáskor, pótkártya esetleges kibocsátásakor nem.
[4] A havonta elszámolt 0 Ft-os tranzakciók megállapítása a tranzakciók összegének bankszámlán történő terhelési időpontjának figyelembevételével történik.
[2]

[5]

A bankkártyával történő készpénzfelvétel esetén biztosított alapdíjat érintő tranzakciós díjkedvezmények nem külön-külön kerülnek biztosításra, hanem összevontan, függetlenül attól, hogy saját vagy integrációs ATM-nél történik a
készpénzfelvétel.

[6]

2019. június 14. napjától bankkártyához kapcsolódó opcionális utasbiztosítás nem igényelhető. A 2019. június 14. napja előtt igényelt szolgáltatás esetében a Bank a szolgáltatást 2021. január 31. napjáig biztosítja, ezen nappal a szolgáltatás
megszüntetésre kerül.
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