Vállalati Bankszámla Hirdetmény

4. számú melléklet – Takarék Tanácsadói Számlacsomaghoz
kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek
Jelen hirdetményben részletezett számlacsomagra 2019. október 31. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás nem lehetséges.
Számlanyitás feltétele:
A Takarék Tanácsadói Számlacsomag igénybevételére azon pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett személyek jogosultak, akik olyan cégcsoporttal állnak szerződéses kapcsolatban,
amely cégcsoport Kiemelt Partneri Együttműködés, vagy Stratégiai Együttműködés keretében a Takarékbank Zrt. részére közvetítői tevékenységet végez.

Hatályos: 2021. január 01. napjától
Közzététel napja: 2020. december 31.

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. A védelem kizárólag a bankszámlákra és a betétekre vonatkozik.

A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy:
• 2021. január 01-jétől elérhető a Másodlagos azonosító érvényességének meghosszabbítása a fiókhálózatban a hirdetményben foglalt kondíciókkal (közzététel: 2020.12.31.)
• 2021. január 01-jétől elérhető a Fizetési kérelem szolgáltatás a hozzá kapcsolódó értesítési lehetőségekkel együtt, a hirdetményben foglalt kondíciókkal. A szolgáltatás bankfiókban igényelhető (közzététel: 2020.12.31.)
•Tekintettel arra, hogy a másodlagos azonosító módosítása a korábbi azonosító törlésével és az új azonosító regisztrációjával valósul meg, így a módosítás megnevezésű szolgáltatás 2021.01.01. hatállyal kivezetésre kerül.
(közzététel: 2020.11.01.)
A hirdetményben bekövetkezett változások aláhúzott, kiemelt szövegként kerültek megjelenítésre.
A hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a www.takarekbank.hu weboldalunkon, valamint megtekinthetők bármelyik Bankfiókunkban.
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A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy:
- A 2020. július 10. napját követően a Lakossági és Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei hatálya alatt létrejött bankkártya jogviszonyokra irányadó kondíciókat a Takarékbank Zrt.
Vállalati Bankkártya Szolgáltatás Hirdetménye tartalmazza.
- 2020.07.10 napját megelőzően létrejött bankkártya szerződések esetén a jelen kondíciós listában szereplő díjak vonatkoznak az alább leírt módon:
Az egységes termékkínálat kialakítása és a magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében, 2020. márciusában a Bank megújította bankkártya portfólióját. A Bank a korábban kibocsátott bankkártyákat 2020.07.15-től
ütemezetten új kártyatípusokra cseréli, a kártyák cseréje 2021. február 28-ig tart. A módosított feltételek a bankkártya aktiválásával, legkésőbb az új kártya kézhezvételét követő 2. hónap utolsó napján lépnek hatályba.
Az új kártyatípus kondíciói megegyeznek a korábbi típus kondícióival, ezért az új típusra a hirdetményben a korábbi típusnál szereplő kondíciók vonatkoznak.
Pl.: Amennyiben Önnek jelenleg VISA Business bankkártyája van, amit a korábbi MasterCard Silver bankkártyája helyett kapott, akkor Önre a MasterCard Silver kártyatípusnál feltüntetett kondíciók az irányadóak.

Korábbi (hirdetményben szereplő) kártya termék

2020. második felében postázott új, utód termék

MasterCard Silver

Visa Business

Visa Business Electron

Visa Business Unembossed

Visa Business Classic

Visa Business
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Díjtípus
Számlacsomag devizaneme:

Esedékesség

Hatályos banki díjak mértéke:
+ az Alapdíjat kiegészítő további díj mértéke:
Banki Alapdíjak
[1]

HUF

1. Takarék Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó kamatok, díjak, jutalékok :
I. Számlavezetéshez kapcsolódó kamatok, díjak, jutalékok
Számlavezetési díj:
Számlanyitási díj (egyszeri):
Csomagváltási díj (alkalmanként):

[2]

Postán küldött papír alapú bankszámlakivonat díja (darabonként):

Havonta
Havonta

450 Ft
0 Ft
0 Ft

-

2012. február 1-jét megelőzően megkötött
bankszámlaszerződések esetén: 0 Ft

-

2012. február 1-jét követően megkötött
bankszámlaszerződések esetén: 200 Ft

-

E- számlakivonat díja:
Látra szóló betéti kamat:

Negyedéves

0 Ft
évi: 0,01% (EBKM: 0,01%)

-

Fedezetlenségi kamat :

Havonta, a hónap
utolsó napján

Ptk. által meghatározott
mindenkori mértékű

-

Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján

0 Ft
0 Ft
0 Ft

-

Tranzakció napján /
tételenként

Mindenkori érvényes
postai díj + 10 Ft/ tétel

-

Tranzakció napján

0 Ft

-

Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
-

Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
-

II. Átutalási megbízásokhoz kapcsolódó költségek, díjak és jutalékok (min./max.)
Jóváírások
Átutalások jóváírása:
VIBER rendszeren keresztül beérkező jóváírások:
Bejövő nemzetközi átutalások jóváírás:
Postai csekk befizetése számlára:
Azonnali inkasszóval történő beszedés a számla javára:
Terhelések
Bankon belüli eseti átutalási megbízások Bankfiókban:
Forintban indított átutalás:
Devizában indított átutalás (konverzióval):
Saját számlák között átvezetés:
Saját számlák közötti konverziós átvezetés:
Bankon belüli eseti átutalási megbízások TeleBank szolgáltatáson keresztül:
Forintban indított átutalás:
Devizában indított átutalás (konverzióval):
Saját számlák között átvezetés:
Saját számlák közötti konverziós átvezetés:

[3]
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Díjtípus
Számlacsomag devizaneme:

Esedékesség

Hatályos banki díjak mértéke:
+ az Alapdíjat kiegészítő további díj mértéke:
Banki Alapdíjak
[1]

HUF

Bankon belüli eseti átutalási megbízások Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül:
Forintban indított átutalás:
Devizában indított átutalás (konverzióval):
Saját számlák között átvezetés:
Saját számlák közötti konverziós átutalás:
Devizában indított sürgősségi konverziós átutalás és saját számlák közötti sürgősségi
konverziós átvezetés felára az azonos nem sürgősségi megbízás díján felül (a megbízás
befogadásának napjára):
Bankon kívüli eseti átutalási megbízások Bankfiókban:
Forintban indított átutalás (InterGiro1): [4] [**]
Forintban indított átutalás (InterGiro2): [5] [**]
Devizában indított átutalás (konverzióval):
SEPA eljárással indított deviza (EUR) átutalás:
VIBER átutalás:
TakarékBanknál forintban vagy EUR vagy USD devizában vezetett saját értékpapír
számlára:
Bankon kívüli eseti átutalási megbízások TeleBank szolgáltatáson keresztül:
Forintban indított átutalás:
Devizában indított átutalás (konverzióval):
SEPA eljárással indított deviza (EUR) átutalás:
VIBER átutalás:
TakarékBanknál forintban vagy EUR vagy USD devizában vezetett saját értékpapír
számlára:

[*]

Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
-

Tranzakció napján

10 000 Ft

-

Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján

0,20%, min. 250 Ft
0,20%, min. 400 Ft
0,30%, min. 4 500 Ft
0,20%, min. 400 Ft
0,50%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft

Tranzakció napján

0 Ft

-

Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján

0,10%, min. 200 Ft
0,22%, min. 3 500 Ft
0,10%, min. 200 Ft
0,50%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft

Tranzakció napján

0 Ft

-

0,08%, min. 80 Ft
0,18%, min. 3 500 Ft
0,08%, min. 80 Ft
0,08%, min. 450 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft

Tranzakció napján

0 Ft

-

Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján

0,07%, min. 60 Ft/ tétel
0,12%, min. 70 Ft/ tétel
0,50%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft

Tranzakció napján

0 Ft

-

[3]
[**]

[*]

Bankon kívüli eseti átutalási megbízások Takarék Netbank szolgáltatáson/ Takarék e-Bankon keresztül
Tranzakció napján
Forintban indított átutalás: [**]
Tranzakció napján
Devizában indított átutalás (konverzióval):
Tranzakció napján
SEPA eljárással indított deviza (EUR) átutalás:
Tranzakció napján
EFER rendszeren keresztül végrehajtott átutalás: [6]
Devizában indított sürgősségi átutalás felára az azonos nem sürgősségi megbízás díján
felül (a megbízás befogadását követő banki napra):
Csoportos átutalás bankon belül (HUF bankszámlák esetében): [7]
Csoportos átutalás bankon kívül (HUF bankszámlák esetében): [7] [**]
VIBER átutalás
TakarékBanknál forintban vagy EUR vagy USD devizában vezetett saját értékpapír
számlára:

[*]
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Díjtípus
Számlacsomag devizaneme:

Esedékesség

Hatályos banki díjak mértéke:
+ az Alapdíjat kiegészítő további díj mértéke:
Banki Alapdíjak
[1]

HUF

Rendszeres bankon belüli átutalási megbízások Bankfiókban:
Forintban indított átutalás:
Devizában indított átutalás (konverzióval):
[3]
Rendszeres bankon belüli átutalási megbízások TeleBank szolgáltatáson keresztül:
Forintban indított átutalás:
Devizában indított átutalás (konverzióval):
Rendszeres bankon belüli átutalási megbízások Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül :
Forintban indított átutalás:
Devizában indított átutalás (konverzióval):
Rendszeres bankon kívüli átutalási megbízások Bankfiókban:
Forintban indított átutalás: [**]
Devizában indított átutalás (konverzióval):

Tranzakció napján
-

0 Ft
Nem rögzíthető

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
-

Tranzakció napján
-

0 Ft
Nem rögzíthető

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
-

Tranzakció napján
-

0 Ft
Nem rögzíthető

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
-

Tranzakció napján
Tranzakció napján

0,10%, min. 250 Ft
Nem rögzíthető

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
-

A módosítást/törlést követően

0 Ft

-

Tranzakció napján
Tranzakció napján

0,08%, min. 80 Ft
Nem rögzíthető

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
-

A módosítást/törlést
követően

0 Ft

-

0,08%, min. 80 Ft
Nem rögzíthető

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
-

A módosítást/törlést
követően

0 Ft

-

Teljesítés bankon belül (pl. Allianz Csoport):

Tranzakció napján /
tételenként

0 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft

Teljesítés bankon kívül:

Tranzakció napján /
tételenként

0,10%, min. 100 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft

A megbízás rögzítésekor
A megbízás rögzítésekor
A megbízás rögzítésekor
A megbízás rögzítésekor
A megbízás rögzítésekor

5 000 Ft
0,02%, min. 35 Ft/ tétel
0 Ft
0,03%, min. 25 Ft/ tétel
0,03%, min. 15 Ft/ tétel

-

Forintban indított átutalás TakarékBanknál vezetett saját tulajdonú értékpapír számlára
(InterGiro2):
Rendszeres bankon kívüli átutalási megbízások TeleBank szolgáltatáson keresztül:
Forintban indított átutalás:
Devizában indított átutalás (konverzióval):
Forintban indított átutalás TakarékBanknál vezetett saját tulajdonú értékpapír számlára
(InterGiro2):

[3]
[**]

Rendszeres bankon kívüli átutalási megbízások Takarék Netbank szolgáltatáson/ Takarék e-Bankon keresztül
Tranzakció napján
Forintban indított átutalás: [**]
Tranzakció napján
Devizában indított átutalás (konverzióval):
Forintban indított átutalás TakarékBanknál vezetett saját tulajdonú értékpapír számlára
(InterGiro2):
Közüzemi (csoportos beszedési) megbízás:

Regisztrációs díj csoportos beszedési megbízás indításához:
Bankon belüli csoportos beszedési megbízás indítása Takarék Netbankon:
Bankon belüli csoportos beszedési megbízás jóváírása Takarék Netbankon:
Bankon kívüli csoportos beszedési megbízás indítása Takarék Netbankon:
Bankon kívüli csoportos beszedési megbízás jóváírása Takarék Netbankon:
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Díjtípus
Számlacsomag devizaneme:

Esedékesség

Hatályos banki díjak mértéke:
+ az Alapdíjat kiegészítő további díj mértéke:
Banki Alapdíjak
[1]

HUF

Azonnali beszedési megbízás:
Beszedés terhelése a számlán, bankon belülre:
Beszedés terhelése a számlán, bankon kívülre:
III. Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok
Jóváírások
Készpénzbefizetés Bankfiókban:
Forint készpénz befizetése:
Valuta készpénz befizetése:
Terhelések
Készpénzfelvétel Bankfiókban:
Forint készpénz felvétele:
Valuta készpénz felvétele:
Postai kifizetési utalvány Takarék Netbankon keresztül:
Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó egyéb díjak:
Hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő átvétele:
Hiányos (csonka) érme csere céljából történő átvétele:
Bankjegy és érme töredék (50% vagy annál kisebb bankjegy vagy érmedarab) csere
nélküli átvétele:
Bankjegyváltás (címletenként 100 db felett):
Pénzérme váltás (címletenként 100 db felett):

[8]

Tranzakció napján
Tranzakció napján

0 Ft
0,10%, min. 100 Ft

+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft

Tranzakció napján
Tranzakció napján

0,05%, min. 250 Ft
0,30%, min. 500 Ft

-

Tranzakció napján
Tranzakció napján

0,30%, min. 300 Ft
0,50%, min. 500 Ft
Mindenkori érvényes postai díj +
0,20%, min. 150 Ft

+ 0,60%
+ 0,60%
+ 0,30%, maximum 6 000 Ft
+ 0,60%

Tranzakcióval egyidejűleg / db
Tranzakcióval egyidejűleg / db

Bankjegy névértékének 5,00%-a, max. 50 Ft
Érme névértékének 10,00%-a, max. 50 Ft

-

Tranzakcióval egyidejűleg / db

0 Ft

-

Tranzakcióval egyidejűleg
Tranzakcióval egyidejűleg

0,50%, min. 500 Ft
2,00%, min. 1 000 Ft

-

Havonta
Havonta

400 Ft
15 Ft

-

Tranzakció napján

SMS Szolgáltatás
SMS Szolgáltatás havidíj:
SMS darabdíj:
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Díjtípus
Számlacsomag devizaneme:

Esedékesség

Hatályos banki díjak mértéke:
+ az Alapdíjat kiegészítő további díj mértéke:
Banki Alapdíjak
[1]

HUF

IV. Elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok:
Takarék Netbank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak
Takarék Netbank szolgáltatás igénylési díja:
Takarék Netbank szolgáltatás havi díja:
Aláírási jelszó SMS díja:
Belépési jelszó SMS díja:

Igénylés alkalmával
Havonta
Havonta
Havonta

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

-

Alkalmanként

0 Ft

-

A pótlással egyidejűleg
Alkalmanként
Letiltás alkalmával

0 Ft
0 Ft
0 Ft

-

Igénylés alkalmával

0 Ft

-

Minden feltöltés alkalmával

100 Ft/ feltöltés

-

Fizetési kérelem havidíj:

Havonta, hó utolsó
napján

100 Ft

-

Fizetési kérelem indítása tételenként:

Havonta, hó utolsó
napján

50 Ft

-

Fizetési kérelem fogadásának tiltása megadott fizetési számlára vonatkozóan:
Fizetési kérelem fogadás tiltásának feloldása:

Tranzakció napján
Tranzakció napján

500 Ft
500 Ft

-

SMS értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja:

Havonta, hó utolsó
napján

25 Ft

-

SMS értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja:

Havonta, hó utolsó
napján

25 Ft

-

SMS értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról
(sikeres/sikertelen) tételdíja:

Havonta, hó utolsó
napján

25 Ft

-

SMS értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja:

Havonta, hó utolsó
napján

25 Ft

-

Számlakivonat Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül történő letöltésének díja:
Takarék Netbank szolgáltatás letiltásának díja:
Takarék Netbank szolgáltatás letiltás feloldásának díja:
Belépési jelszó pótlás díja:
TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak és jutalékok
TeleBank PIN boríték pótlás díja:
Mobilegyenleg feltöltéshez kapcsolódó díjak
Mobilegyenleg feltöltés kényelmi díj - 2019. november 01. napjától a szolgáltatás
felfüggesztésre kerül
Fizetési kérelem szolgáltatás

a) Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag
(kizárólag csomagban igényelhető)
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Díjtípus
Számlacsomag devizaneme:

Esedékesség

Hatályos banki díjak mértéke:
+ az Alapdíjat kiegészítő további díj mértéke:
Banki Alapdíjak
[1]

HUF

b) Fizetési kérelemhez kapcsolódó e-mail Értesítési csomag
(kizárólag csomagban igényelhető)
e-mail értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja:

Havonta, hó utolsó
napján

0 Ft

-

e-mail értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja:

Havonta, hó utolsó
napján

0 Ft

-

e-mail értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról
(sikeres/sikertelen) tételdíja:

Havonta, hó utolsó
napján

0 Ft

-

e-mail értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja:

Havonta, hó utolsó
napján

0 Ft

-

Megbízás napján

1 500 Ft/ alkalom, akciósan
díjmentes 2021.01.31-ig

-

Meghosszabbítás napján

1 500 Ft/ alkalom, akciósan
díjmentes 2021.01.31-ig

-

Megbízás napján

250 Ft/ alkalom, de akciósan díjmentes
2021.01.31-ig

-

Meghosszabbítás napján

250 Ft/ alkalom, de akciósan díjmentes
2021.01.31-ig

-

Számlakivonat pótlásakor
Számlakivonat postázásakor
Igazolás kiadásakor
Igazolás kiadásakor
Igazolás kiadásakor
Igazolás kiadásakor
Havonta

500 Ft/ kivonat
150 Ft/ kivonat
15 000 Ft
0,10%, min. 1 000 Ft
1 000 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft

-

Teljesítésre befogadott forint megbízás módosítása, visszavonása a feldolgozást
megelőzően:

Módosítással egyidejűleg

1 000 Ft/ tranzakció

-

Teljesítésre befogadott deviza megbízás módosítása, visszavonása a feldolgozást
megelőzően:

Módosítással egyidejűleg

1 000 Ft/ tranzakció

-

A konverzió
meghiúsulásának napján

15 000 Ft

-

V. Egyéb díjak
Másodlagos azonosító regisztrálás / törlés, bankfiókban:
Másodlagos azonosító hosszabbítás bankfiókban:

[17]

Másodlagos azonosító regisztrálás/törlés Netbank-ban:
Másodlagos azonosító hosszabbítás NetBank-ban:
Számlakivonat pótlása:
Napi, vagy heti számlakivonat küldése:
Könyvvizsgálói igazolás kiadása:
Fedezetigazolás:
Egyéb igazolás kiadása:
Ügyféltudakozvány KHR adatokról:
Felelős őrzésbe vétel díja:

Egyedi árfolyamon végrehajtandó deviza átutalástól való esetén az elállás díja:

[9]
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Érvényes a 2020. május 11. napjáig megkötött bankkártya szerződésekre
Díjtípus

Esedékesség

Banki alapdíjak
Visa Business Electron

Vállalati MasterCard Silver

Visa Business Classic [16]

Az alapdíjat
kiegészítő további
díj mértéke [1]

Évente
Évente
Előállítás napján
Előállítás napján
Előállítás napján

3 000 Ft
800 Ft
0 Ft
693 Ft
1 000 Ft
0 Ft

8 000 Ft
800 Ft
0 Ft
693 Ft
1 000 Ft
500 Ft

12 000 Ft
800 Ft
0 Ft
693 Ft
3 000 Ft
0 Ft

-

Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján
Tranzakció napján

0 Ft
0,20%, min. 200 Ft
0,20%, min. 200 Ft
0,20%, min. 400 Ft
0,20%, min. 400 Ft

0 Ft
350 Ft, havi két alkalommal 0 Ft
350 Ft, havi két alkalommal 0 Ft
350 Ft, havi két alkalommal 0 Ft
350 Ft

0 Ft
0,20%, min. 200 Ft
0,20%, min. 200 Ft
0,20%, min. 400 Ft
0,20%, min. 200 Ft

+ 0,60%
+ 0,60%
+ 0,60%
+ 0,60%

Tranzakció napján

0,25% + 300 Ft

0,10% + 500 Ft

0,25% + 300 Ft

+ 0,60%

Tranzakció napján
Tranzakció napján

0,25% + 300 Ft
A szolgáltatás nem elérhető

0,10% + 500 Ft
A szolgáltatás nem elérhető

0,25% + 300 Ft
A szolgáltatás nem elérhető

+ 0,60%
0 Ft

Kártya átvételekor

500 Ft

2 000 Ft

500 Ft

-

Kártya megsemmisítésekor

A szolgáltatás nem elérhető

1 000 Ft

A szolgáltatás nem elérhető

-

0 Ft
-

0 Ft
5 000 Ft

0 Ft
-

-

Igazolás kiadásakor

-

1 600 Ft

-

-

Értesítés küldésekor
Limit változtatásakor
Egyenleg lekérdezésekor
PIN kód módosításakor
Évente
Havonta
Előállítás napján
Igénylést követően

A szolgáltatás nem elérhető
A szolgáltatás nem elérhető
A szolgáltatás nem elérhető

300 Ft/ csomag
Díjmentes, 0 Ft
Díjmentes, 0 Ft
Díjmentes, 0 Ft
Díjmentes, 0 Ft
150 Ft
A szolgáltatás nem elérhető
A szolgáltatás nem elérhető

A szolgáltatás nem elérhető
A szolgáltatás nem elérhető
A szolgáltatás nem elérhető

-

Bankkártya típusok:
Bankkártya díjak:
Kártya éves díj:
Kiegészítő bankkártya éves díj: [10]
Kártya letiltás díj:
Kártya pótlás díj (új PIN kód - kártya készítése):
Kártya újragyártás díj (megrongálódás esetén):
PIN-kód újragyártás díj:
Tranzakciós díjak:
Vásárlás bel- és külföldön:
Készpénzfelvétel belföldi saját ATM-nél: [11]
Készpénzfelvétel Integrációs ATM-nél: [11]
Készpénzfelvétel belföldi idegen ATM-nél: [11]
Készpénzfelvétel külföldi ATM-nél:
Készpénzfelvétel más belföldi bankfiókban, Postahivatalban, illetve
egyéb kifizető és elfogadóhelyen POS terminálon keresztül:
Készpénzfelvétel más külföldi bankfiók POS terminálnál:
Sürgősségi készpénzfelvétel:
Bankkártya szolgáltatások egyéb díjai:
Új kártya átvétele bankfiókban:
Át nem vett bankkártya őrzési díja a 60.naptól:

Kártya postázása belföldre/ külföldre:
Boríték postázásakor
Ügyintézési díj: [12] Ügyintézés befejezésekor
Számlatulajdonos kérésére igazolás kiállítása kártyával végzett
tranzakcióról:
Eseti értesítés díja (fax, levél): [13]
Limitváltoztatás:
Egyenleg lekérdezése saját ATM-ből:
PIN kód csere saját ATM-nél:
Baleset,- és poggyászbiztosítás külföldi utazás esetén: [14]
SMS Kártyafigyelő Szolgáltatás: [15]
Sürgősségi bankkártya csere külföldön:
Expressz kártya/ PIN igénylés:
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Lábjegyzetek
[1]

Az egyes pénzforgalmi megbízások / banki szolgáltatások után a banki 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 Banknak illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik, az
emelést tartalmazó ezen oszlopban meghatározott díjrészlet nem kerül érvényesítésre mindaddig, amíg az érintett ügyfelek után a Bank illetékfizetési menetessége fennáll.

[2]

Adott hónapra vonatkozó számlacsomag váltási igénylés benyújtásának határideje az adott hónap 25. napja. Amennyiben a számlacsomag váltási igény az adott hó 25. napját követően érkezik a Bankhoz, úgy a számlacsomag váltást a
következő hónap első munkanapján érvényesítjük.

[3]

2019. november 01. napjától átmenetileg, a TeleBank szolgáltatáson kezdeményezett átutalások díját úgy számítja fel a Takarékbank, hogy a tranzakció napján a bankfiókban kezdeményezett átutalás díjával azonos mértékű díjat számít fel, és
a TeleBank-on és a bankfiókban kezdeményezett átutalások díjkülönbözetét, a tranzakciót követő hónapban téríti vissza, a Bankszámlán történő jóváírással. A díjterhelés módjának változásáról és időpontjáról, Hirdetmény útján adunk
tájékoztatást. Felhívjuk tisztelt Ügyfelünk figyelmét arra, hogy a fizetési megbízások megadásakor figyeljen az átmenetileg megnövekedett díjak biztosítására is.

[4]
[5]

IG1 vagy éjszakai elszámolás mód: az IG2 hatálya alá nem tartozó fizetési megbízások elszámolási módja.
IG2 vagy napközbeni többszöri elszámolási mód: a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi átutalás teljesítése esetén (ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzést) alkalmazandó elszámolási
mód, ha a fizetési megbízást a Fizető fél nem papír alapon nyújtja be. A Bank a fenti feltételeknek meg nem felelő, a Lakossági és Pénzforgalmi Bankszámlák Általános Szerződési Feltételeiben nevesített átutalási megbízások esetén is
biztosíthatja ügyfelei részére az IG2 szerinti elszámolási módot.

[6]
[7]

A feltüntetett díjemelés mértéke az EFER rendszeren végrehajtott átutalás esetén a szolgáltatás bevezetésétől (2013. november 15. napja) kerül felszámítására.
Csoportos átutalási megbízás esetén a GIRO Zrt, mint a Bankközi Klíring Rendszer üzemeltetőjének 2015. január 01. napjától hatályos díjmódosításából eredő díjcsökkentést az érintet tranzakciók után - technikai okok miatt - havi bontásban a
mindenkori tárgyhót követően havonta egyösszegben írja jóvá az érintett bankszámlákon. - A díjcsökkentés 2019. november 01. napjától megszűnik.

[8]
[9]
[10]

Postai kifizetési utalvány esetén a jelölt díjak együttesen kerülnek felszámításra.
Egyedi árfolyam csak abban az Ügyfél és a Bank között előzetesen létrejött keretszerződés megléte esetén jegyezhető, legalább 50 000 USD összegekre.
A kiegészítő bankkártya éves díj a bankkártya éves díjjal együttesen azon bankkártyákkal kapcsolatban kerül terhelésre, melyekkel a tárgyévet megelőző adóévben legalább egy vásárlási tranzakció történt ( ha a bankkártya megszüntetésre
kerül, abban az esetben az elszámolásra a megszüntetéskor kerül sor). Azon ügyfelek esetén, akik tranzakciói után a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI törvény 3. § (4) bekezdés e) pont alapján a Banknak illetékfizetési
kötelezettsége nem keletkezik, a kiegészítő bankkártya éves díj nem kerül érvényesítésre mindaddig, amíg az érintett ügyfelek után a Bank illetékfizetési mentessége fennáll.

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[*]

Naptári havonta az első két felvétel díjmentes. A havonta elszámolt díjmentes tranzakciók megállapítása a tranzakciók összegének bankszámlán történő terhelési időpontja figyelembevételével történik.
Minden olyan tevékenység ellátása, amely nem tartozik a szokásos ügymenet körébe (irattári kutatás és adatszolgáltatás, kimutatás készítése).
Nem a szokásos ügymenethez tartozó értesítés, levelezés esetén számítandó fel.
2019. június 14. napjától bankkártyához kapcsolódó opcionális utasbiztosítás nem igényelhető.
2009. december 01. napjáig SMS Kártyafigyelő szolgáltatásra szerződött ügyfelek esetében alkalmazott díj. A díj bankszámlánként kerül felszámításra.
2019. augusztus 01. napjától a VISA Business Classic típusú bankkártya, átmenetileg kivezetésre kerül.
Másodlagos azonosító meghosszabbításra vonatkozó igényt bankfiókban 2021. január 01-jétől fogad be a Bank.
2017. december 18. napjától a Banknál vezetett saját bankszámláról, a Takarékbanknál vezetett saját értékpapír számlára indított átutalás Hirdetmény szerinti díja: 0 Ft. Átmenetileg, a forint bankszámláról indított konverziós-, a devizaszámláról
indított konverzió nélküli és konverziós átutalás esetén e díjtétel akként kerül biztosításra, hogy a Bank a bankon kívüli átutalás díját felszámítja és az átutalás díja a tranzakciót követő hónapban kerül visszatérítésre a Bankszámlán történő
jóváírással.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét arra, hogy a fenti átutalási megbízások megadásakor a bankszámlán biztosítson kellő fedezetet a bankon kívüli megfelelő típusú átutalás díjára is. A díjterhelés módjának változásáról és időpontjáról,
Hirdetmény útján adunk tájékoztatást.

[**]

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása értelmében 2018. december 01. napjától a munkáltatók által a Széchenyi Pihenő Kártyákhoz tartozó korlátozott fizetési számlákra történő forint átutalások után az
alapdíjat kiegészítő további díj mértéke 0 Ft.
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