HIRDETMÉNY
START-SZÁMLA KONSTRUKCIÓRÓL
2014. január 22-től
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.

Számlavezetés
Kamatozása

Díjmentes
Mindenkori MNB jegybanki kamat

Életkezdési támogatásra a 2005. december 31. után született magyar állampolgárságú és magyarországi
lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult.
Az életkezdési támogatás összege: 2006. január 1.- 2006. december 31. között született gyermek esetében 40.000,Ft vagy 2007. január 1. után született gyermek után 42.500,- Ft támogatás jár.
Az állam a jogosultak részére a születés hónapját követő 10+8 munkanapon belül az Államkincstárnál a gyermek
nevére szóló számlát nyit. Ezen a számlán történik az állami támogatás és kamatainak nyilvántartása.
Az állam a szülőket értesíti a kincstári számla megnyitásáról, és ezt követően a szülőknek lehetőségük van az
összegnek kincstári számláról a Kincstárral szerződött hitelintézeteknél nyitott Start-számlán történő elhelyezésére.
Minden gyermek esetében csak egy startszámla nyitható.
A Start számlán lévő összeg gyarapítására minden évben lehetőség van a gyermek 18. életévének betöltése napjáig.
A befizetés után állami támogatás jár, természetes személyek által történ befizetés esetén a naptári évben befizetett
összeg 10%-ának megfelelően, legfeljebb évi 6.000,- Ft összegben. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermekek esetén ez a mérték 20%, legfeljebb 12.000,- Ft. Állami gondozottak részére nyitott Start
számla esetén az állam akkor is nyújt támogatást évi 12.000,- Ft összegben, ha arra rendszeres befizetés nem
érkezik. Települési önkormányzati befizetések után állami támogatás nem jár. Az állami támogatást a számlára a
szülő nyilatkozata alapján a Dél TAKARÉK Szövetkezet igényli az Államkincstártól.
A Start-számlán lévő összeget a gyermek csak a 18. életéve betöltése után veheti fel. A gyermek a 16. életévének
betöltése után – a szülő egyetértő nyilatkozata mellett – jogosult a Start-számlán lévő összeget vagy annak egy
részét átcsoportosítani, illetve a teljes számlaállományt az Államkincstárhoz áthelyezni.
2012. október 1. napján hatályba lépő 2012. évi XCVII. törvény értelmében kizárólag a Magyar
Államkincstárnál nyitható Start számla. Ezen naptól kezdődően Start számla áthelyezés kezdeményezése is
kizárólag a Magyar Államkincstárnál kezdeményezhető.
A Dél TAKARÉK Szövetkezet a 2012. szeptember 30-a előtt nyitott Start számlák vezetésére jogosul. Ezen
számlákra vonatkozóan elvégzi a rá háruló teendőket, a kapcsolódó befizetések fogadja, állami támogatás
igénylését teljesíti.
Dél TAKARÉK Szövetkezet

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

