PRÉMIUM BANKI SZOLGÁLTATÁS - HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Hatályos: 2014. szeptember 22-től
Prémium Banki szolgáltatást nyújtó fiókjaink:
Pécs, Bajcsy Zs. u. 7.; Pécs, Páfrány u. 2/a.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. július 01. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA
betétbiztosítással kapcsolatos információkkal. A kiegészítés a Hirdetmény hatályosságát nem módosítja.

Prémium Banki szolgáltatás igénybevételének kritériuma:
Jelen hirdetmény kiterjed azon számlaszerződés kiegészítéssel rendelkező Prémium Banki Ügyfelek részére, aki az alábbi
feltételeknek megfelel:
- havonta számlára érkező jóváírás minimum 250.000,-Ft
- megtakarítás számlabetétben vagy értékpapírszámlán, min 5 M Ft

Prémium Banki számlacsomag kiemelt ügyfelek részére
-

-

2.499,- Ft / hónap

díjmentes lakossági forint számlanyitás,
lakossági forint számla vezetése, és elektronikus kivonat a számlaforgalomról,
lakossági deviza számla vezetése, és elektronikus kivonat a számlaforgalomról,
díjmentes értékpapír számla nyitás,
1 db MasterCard nemzetközi bankkártya éves díj felszámítása nélkül csoportos utasbiztosítással,
Internet Banking elérhetőség regisztrációs díj nélkül,
Mobilinfo szolgáltatás SMS költség nélkül a jóváírásokról és a terhelésekről 1 telefonszámra,
Strázsa kártyaőr szolgáltatás havi díj nélkül 10.000,-Ft feletti tranzakciókra,
díjmentes fizetési megbízások
• forint jóváírások elszámolása forintszámla javára,
• csoportos beszedések teljesítése felhatalmazás alapján,*
• rendszeres átutalások bankon belül, bankon kívül díjmentes,*
• díjmentes bankkártyás vásárlás,
• díjmentes havonta max. 150.000 Ft erejéig az első kettő pénzfelvétel **
kedvezményes díjú fizetési megbízások,
• elektronikus Ft átutalás 50,- Ft *,
50% díjkedvezmény lakossági hitel igénylésekor az alábbi díjakra:
•
Valamennyi hiteltermék esetén a mindenkori hirdetményben meghatározott ügyintézési
díj és folyósítási jutalék 50 %-a, a termőföld konstrukció kivételével.

További szolgáltatások:
-

Előzetes időpont egyeztetés
Személyes bankár
Email-es, telefonos közvetlen kapcsolat visszahívással (átirányítással), 1 munkanapon belüli
válaszlevéllel
Rendszeres pénzügyi konzultáció biztosítása, igény szerint
Elkülönült, családias kiszolgálás
Idegen alapkezelők által kezelt befektetési jegyek forgalmazása
Vállalkozói számlavezetési tanácsadás

Dél TAKARÉK Szövetkezet
* A mindenkori hatályos mértékű Tranzakciós illeték felszámításra kerül.

** Erre vonatkozóan tett külön Nyilatkozat alapján.
Egyéb díjak és költségek tekintetében a Takarékszövetkezet szolgáltatási Hirdetményei az irányadóak. A csomagdíj minden megkezdett hónapra
felszámításra kerül. A csomagdíj elszámolása hó végén történik.

A jelen „Hirdetmény”-ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213.
§-ában felsoroltak kivételével – az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a www.oba.hu
honlapon, valamint a Dél TAKARÉK Szövetkezet Betétbiztosításról szóló 2015. július 03-tól hatályos Hirdetményéből tájékozódhat

