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A Közzététel napjával meghirdetett módosítások:
„Jelen módosítás hatálybalépésétől kezdődően a Takarék Lebankolható Bankszámlacsomagra vonatkozó
általános kamatok, díjak, egyéb kondíciók, és egyedi feltételek a Takarékbank Vállalati Fizetési
Számlatermékek Hirdetményében találhatók, az annak 3. sz. mellékletét képező jelen Hirdetmény pedig a
Takarék Lebankolható Bankszámlacsomag speciális kondícióit tartalmazza. (Azaz a jelen 3. számú
mellékletben nem szereplő általános kondíciók és feltételek a Takarékbank Vállalati Fizetési Számlatermékek
Hirdetményében találhatók).”

A hirdetményi változások félkövér és dőlt kiemeléssel kerültek megjelenítésre.

Betétbiztosítás
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.

Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.takarekbank.hu weboldalunkon,
valamint megtekinthetőek a Takarékbank bármelyik fiókjában.
A jelen Hirdetmény a Hitelintézet által, az éves nettó harminc millió forint és éves nettó kétszázötven millió forint közötti
árbevétellel rendelkező Vállalkozások részére ajánlott Takarék Lebankolható Bankszámlacsomag feltételeit és
kondícióit tartalmazza, a Takarékbank Vállalati Fizetési számlatermékek Hirdetménye és annak alapjául szolgáló
Takarékbank Fizetési számlák és fizetési számláról lekötött betétek Általános Szerződési Feltételeiben és kapcsolódó
Alaphirdetményben foglaltak figyelembe vételével.
A Hirdetményben nem szereplő szolgáltatások esetén a Hitelintézet külön megállapodást köthet a szolgáltatás
teljesítésére, díjaira vonatkozóan.
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A Takarék Lebankolható Bankszámlacsomagban négy tranzakciós csomag választható (Bankszámlacsomagok).
Az egyes Számlacsomagok után havi fix számlavezetési díj fizetendő.
Bankszámlacsomagok:
Számlacsomag
Lebankolható 1. csomag
Lebankolható 2. csomag
Lebankolható 3. csomag
Lebankolható 4. csomag

Deviza

HUF

A díjkedvezmény alapul vett havi összesített
darabszám vagy átutalási / átvezetési összeg
Darabszám
Átutalt / átvezetett összeg
10 db
4.500.000 Ft
15 db
9.000.000 Ft
25 db
14.000.000 Ft
35 db
20.000.000 Ft

Havi számlavezetési díj
5.000 Ft
7.000 Ft
9.500 Ft
12.000 Ft

Az egyes Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódóan a fenti táblázatban meghatározott darabszám, vagy összesített
tranzakció összeg (a továbbiakban: volumen, vagy tranzakciós volumen) erejéig Számlatulajdonos a havi
számlavezetési díjat ,,lebankolhatja” oly módon, hogy az általa az adott hónapban indított egyes jelen Hirdetményben
megjelölt átutalási / átvezetési tranzakciók (a továbbiakban: kedvezménnyel igénybe vehető tranzakciók) után az adott
Számlacsomaghoz kapcsolódóan meghatározott darabszám, vagy tranzakciós volumen erejéig a Bank nem számít fel
átutalási / átvezetési díjat.[*]
Számlatulajdonos a bankszámla vezetésére vonatkozó Keretszerződés mellékletében jelöli meg, hogy a havi terhelési
forgalomhoz kapcsolódó kedvezmény vizsgálata és figyelembe vétele, a tranzakciós darabszám, vagy összeg alapján
történjen (a továbbiakban együtt: feltételfigyelési módozat).
Amennyiben a kedvezmény alapja a havi tranzakciós volumen, abban az esetben a kedvezmény kizárólag azon
tranzakciók után érvényesíthető, amelyeknek teljes összege az adott Számlacsomaghoz kapcsolódóan jelen
Hirdetményben megjelölt volumen tartományba esik.
A Számlacsomagokban foglalt kedvezménnyel igénybe vehető tranzakció típusok:
Eseti elektronikus forint átutalás bankon belül más ügyfél javára, és bankon kívül (más belföldi bankhoz)
Bankon belüli elektronikus forint átvezetés számlatulajdonos saját számlái között
SEPA átutalás elektronikusan
A Számlacsomag és a feltételfigyelési módozat váltása
Számlatulajdonos jogosult a Számlacsomagok, illetve az egyes Számlacsomagok feltételfigyelési módozatai között
váltást kezdeményezni a Banknál az alábbi feltételek szerint:
A magasabb sorszámú Számlacsomagra váltásra vonatkozó rendelkezés díjmentesen, de legfeljebb havonta egy
alkalommal adható.
Alacsonyabb sorszámú Számlacsomagra váltásra vonatkozó rendelkezés évi egy alkalommal díjmentesen, minden
további – de legfeljebb havonta egyszer kezdeményezhető - alkalommal a jelen Hirdetményben megjelölt
Csomagváltási díj megfizetése mellett adható. A Csomagváltási díjat Számlatulajdonos legkésőbb a csomagváltás
hónapjának utolsó banki napjáig köteles a Banknak megfizetni.
Számlatulajdonos jogosult az adott Számlacsomag feltételfigyelési módozatai közötti váltásra is, melyre vonatkozó
rendelkezés díjmentesen, de legfeljebb havonta egy alkalommal adható.
A jelen Hirdetmény feltételeinek maradéktalanul megfelelő Számlacsomag, illetve a kedvezményes feltétel módozat
közötti váltás az arra vonatkozóan a Számlatulajdonos által adott rendelkezés Bank általi átvételét követő naptári hónap
első napjától lép hatályba.
Számlatulajdonos jogosult egy további, a Banknál vezetett pénzforgalmi bankszámlát (a továbbiakban: Kapcsolódó
számla) bevonni a Takarék Lebankolható Bankszámla jelen Hirdetményben megjelölt feltételeinek hatálya alá, mely
esetben Felek e tényt a Takarék Lebankolható Bankszámlára vonatkozó Keretszerződésben, vagy annak vonatkozó
mellékletében rögzítik. A Kapcsolódó számlára megfelelően irányadó valamennyi azon Takarék Lebankolható
Bankszámlára vonatkozó szerződéses feltétel és kondíció, amelyhez a számla kapcsolódik.
A díjmentesség nem érinti a jelen Hirdetmény szerinti Alapdíjat kiegészítő díj megfizetését, amelyre az ügyfél - a saját
számlák közötti átvezetéseket kivéve - a kedvezménnyel igénybe vehető tranzakciók után is köteles.
[*]
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Bankszámlatermék:
Bankszámla devizaneme:
I.

Számlanyitás,
számlamegszüntetés díjai
Számlatermék módosítási díj /
Csomagváltási díj
Csomagváltási díj
- Takarék Lebankolható számlák
közötti váltás esetén

Feltételfigyelés váltási díj

Takarék Lebankolható Bankszámlacsomag
HUF

Díjak esedékessége
Csomagváltás
napján

2.000 Ft

csomagváltás
hónapjának utolsó
banki napjáig köteles
a Banknak
megfizetni

A magasabb sorszámú Számlacsomagra váltásra
vonatkozó rendelkezés díjmentesen, de legfeljebb
havonta egy alkalommal adható. Alacsonyabb
sorszámú Számlacsomagra váltásra vonatkozó
rendelkezés évi egy alkalommal díjmentesen, minden
további – de legfeljebb havonta egyszer
kezdeményezhető - alkalommal

Feltételfigyelés
váltás napján

Díjmentes, havonta egy alkalommal lehetséges
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Takarék Lebankolható Bankszámlacsomag
Bankszámlatermék:
Bankszámla devizaneme:
HUF
Díjak
Alapdíjat
Szolgáltatási- illetve díjsorok
Alapdíj
esedékessége
kiegészítő díj
II.
Jóváírásokhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok / tétel
II.1. Deviza és nemzetközi forint jóváírások
0,05%;
Deviza és nemzetközi átutalások jóváírása Tranzakció napján
0 Ft
min 1.500 Ft; max 99.000 Ft
Deviza és nemzetközi átutalások jóváírása
Tranzakció napján
1.000 Ft
0 Ft
- SEPA eljárással
III.
Átutalási megbízásokhoz kapcsolódó költségek, díjak és jutalékok / tétel
III.1. Belföldi forint átutalási megbízások
a)
Eseti átutalási megbízások - Papíralapon
Hitelintézeten belüli átvezetés
Tranzakció napján
0 Ft
0 Ft
- saját számlára
Hitelintézeten belüli átutalás
0,15%;
+ 0,30%,
Tranzakció napján
- más ügyfél számlájára
min 400 Ft, max 99.999 Ft
max 6.000 Ft
0,3%;
+ 0,30%,
Hitelintézeten kívüli átutalás Tranzakció napján
min 450 Ft, max 99.999 Ft
max 6.000 Ft[1]
b)
Eseti átutalási megbízások - Elektronikus csatornán
Hitelintézeten belüli átutalás
0,2%;
+ 0,30%,
Tranzakció napján
- más ügyfél számlájára
min 200 Ft, max 99.999 Ft[2]
max 6.000 Ft
0,2%;
+ 0,30%,
Hitelintézeten kívüli átutalás Tranzakció napján
min 200 Ft, max 99.999 Ft[2]
max 6.000 Ft[1]
0,1%;
+ 0,30%,
Csoportos átutalás / tételenként Tranzakció napján
min 100 Ft, max 99.999 Ft
max 6.000 Ft[1]
Mindenkori postai díj + 0,25%;
+ 0,30%,
Postai kifizetési utalvány / tételenként Tranzakció napján
min 300 Ft, max 99.999 Ft
max 6.000 Ft
c)
Rendszeres átutalási megbízások
Rendszeres átutalási megbízás kezelése
Megbízás napján[3]
150 Ft
0 Ft
- papíralapon
Rendszeres átutalási megbízás kezelése
Megbízás napján[3]
0 Ft
0 Ft
- elektronikus csatornán
Rendszeres átutalási megbízás
Törlés napján
2.000 Ft
0 Ft
törlésének díja[4]
Hitelintézeten belüli átutalás
0,1%;
+ 0,30%
Tranzakció napján
- más ügyfél számlájára
min 100 Ft, max 99.999 Ft
max 6.000 Ft
0,1%;
+ 0,30%
Hitelintézeten kívüli átutalás Tranzakció napján
min 100 Ft, max 99.999 Ft
max 6.000 Ft[1]
d)
Csoportos beszedési megbízás
0,1%;
+ 0,30%,
Csoportos beszedés megbízás teljesítése Tranzakció napján
min 100 Ft, max 99.999 Ft
max 6.000 Ft
e)
Egyéb költségek, díjak, jutalékok
0,5%,
+ 0,30%,
VIBER átutalás Tranzakció napján
min 15.000 Ft, max 99.999 Ft
max 6.000 Ft
[1]

[2]
[3]
[4]

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása értelmében 2018.12.01. napjától a
Széchenyi Pihenő Kártyákhoz tartozó korlátozott fizetési számlákra történő forint átutalások után az alapdíjat
kiegészítő díj mértéke 0,- Ft.
Jelen hirdetmény második oldalán részletezett díjkedvezmények megszűnése után.
Megbízás megadása, módosítása, törlése esetén.
Megbízás törlésének díja, amennyiben a megbízás a 2. teljesítési időpont előtt kerül visszavonásra.
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III.2.
a)

Deviza és nemzetközi forint átutalási megbízások
Eseti átutalási megbízások - Papíralapon
Hitelintézeten belüli átvezetés
Tranzakció napján
- saját számlára
Hitelintézeten belüli átutalás
Tranzakció napján
- más ügyfél számlájára
Hitelintézeten kívüli átutalás

b)

IV.
V.1.

IV.2.

Tranzakció napján

Hitelintézeten kívüli átutalás
Tranzakció napján
- SEPA eljárással
Eseti átutalási megbízások - Elektronikus csatornán
Hitelintézeten belüli átvezetés
Tranzakció napján
- saját számlára
Hitelintézeten belüli átutalás
Tranzakció napján
- más ügyfél számlájára

Tranzakció napján

Előzetes bejelentés nélküli nagy összegű
Tranzakció napján
pénztári készpénzfelvétel díja[3]
Előre megrendelt készpénz felvételének
Meghiúsulás napján
meghiúsulása
V.
Bankszámlához igényelhető Elektronikus Szolgáltatások
V.1.
SMS Szolgáltatás
Havonta, hó utolsó
Takarék SMS Szolgáltatás havi díja
banki munkanapján

[2]
[3]

0 Ft

0,2%;
min 1.500 Ft, max 99.000 Ft
0,3%;
min 3.500 Ft, max 99.000 Ft
0,3%;
min 450 Ft, max 99.999 Ft

+ 0,30%,
max 6.000 Ft
+ 0,30%,
max 6.000 Ft[1]
+ 0,30%,
max 6.000 Ft

300 Ft

0 Ft

0,15%;
+ 0,30%,
min 400 Ft, max 99.000 Ft
max 6.000 Ft
0,3%;
+ 0,30%, max
Hitelintézeten kívüli átutalás
Tranzakció napján
min 3.000 Ft, max 99.000 Ft
6.000 Ft [1]
Hitelintézeten kívüli átutalás
0,2%;
+ 0,30%,
Tranzakció napján
- SEPA eljárással
min 200 Ft, max 99.999 Ft[2]
max 6.000 Ft
Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok (bankkártya nélkül) / tétel
Készpénzbefizetés Hitelintézet saját pénztárában
0,05%;
Forint és valuta készpénz befizetése
Tranzakció napján
0 Ft
min 150 Ft, max 99.999 Ft
Forint érmében való befizetés felára
Tranzakció napján
2,00%, min 120 Ft
0 Ft
(címletenként 100 db felett)
Készpénzfelvétel Hitelintézet saját pénztárában
0,4%;
Forint készpénz felvétele
Tranzakció napján
+ 0,60%
min 600 Ft, max 99.999 Ft
Valuta készpénz felvétele

[1]

300 Ft

0,5%; min 600 Ft

+ 0,60%

0,6%,
min. 600 max. 99.999 Ft

+ 0,60%

0,3%, min 2.000 Ft

0 Ft

100 Ft

0 Ft

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása értelmében 2018.12.01. napjától a
Széchenyi Pihenő Kártyákhoz tartozó korlátozott fizetési számlákra történő forint átutalások után az alapdíjat kiegészítő
díj mértéke 0,- Ft.
Jelen hirdetmény második oldalán részletezett díjkedvezmények megszűnése után.
Előzetes bejelentés nélküli, Alaphirdetményben meghatározott összeget meghaladó forint vagy valuta készpénzfelvétel
esetén kerül felszámításra, amennyiben a készpénzfelvételre - a bankfióki készpénzállomány függvényében teljesítésre kerül.
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