HIRDETMÉNY
LETÉTI FORINT FIZETÉSI SZÁMLA
Hatályos: 2017. október 16.
Hatályát veszti 2016.12.01.-i fenti elnevezésű Hirdetmény
Számlanyitás
Számlavezetési díj

díjmentes
díjmentes

Forgalmi jutalékok
Készpénzfelvétel pénztárban
Ft átutalás
Ügyfél saját számlái között
Ügyfelek számlái között bankon belülre
Bankon kívűl∗
Papír alapon
Elektronikusan
Külföldre
VIBER átutalás
Deviza átutalás
Deviza jóváírás
Postán történő befizetés
Kamat:

1‰ min. 80,- Ft/tétel
díjmentes
díjmentes
1,0 ‰ min. 80,- Ft/tétel
1,0 ‰ min. 80,- Ft/tétel
2,0 ‰ min. 3.500,- Ft/tétel
4,0 ‰ min. 15.000,- Ft/tétel
3,0 ‰ min. 3.500,- Ftt/tétel
1,0 ‰ min. 2.000,- Ft / tétel
4,5 ‰ + 150 Ft / tétel
0,10%

ÜGYVÉDI LETÉTI DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA
Számlanyitás

díjmentes

Számlavezetési díj

díjmentes

Forgalmi jutalékok

Konverziós
Alkalmazott árfolyam

Átvezetés ügyfél saját számlái között

Jutalék mértéke

deviza vételi/deviza eladási díjmentes

Átvezetés ügyfél saját forint számlájára
deviza vételi
Átutalás bankon belül ügyfelek deviza számlái
között
deviza vételi/deviza eladási
Átutalás bankon belül ügyfelek forint számlájára
deviza vételi
Átutalás fogadás bankon belül más ügyfél forint
számlájáról
deviza eladási
Átutalás bankon kívülre
deviza vételi/deviza eladási
valuta
vételi/deviza eladási
Pénztári befizetés (bankjegy)
Pénztári befizetés forint (konverzióval)
deviza eladási
Pénztári kifizetés (bankjegy) (konverzió nélkül)
deviza vételi/valuta eladási
Pénztári kifizetés forint (konverzióval)
deviza vételi
Kamat: látra szóló deviza betéti kamattal egyező mértékű.

Nem konverziós

jutalék mértéke
díjmentes

díjmentes
0,4 ‰ min 3 EUR 0,4 ‰ min 3 EUR
0,4 ‰ min 3 EUR
díjmentes
4,0 ‰ min. 10 EUR 2,5 ‰ min 10 EUR
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
4,0 ‰ min 3 EUR
7,5 ‰ min. 3 EUR

A fel nem sorolt jutalékok, költségek vonatkozásában a Takarékszövetkezet Pénzforgalmi fizetési számla Hirdetménye az irányadó.
A *-gal jelölt tételek elszámolása hó végén, az egyéb díjak, jutalékok, költségek elszámolása felmerüléskor történik.
A letéti számla külön írásbeli kérelem alapján kerül megnyitásra. A Forint letéti számla nyitására Ügyvédek, Közjegyzők és Végrehajtók jogosultak.
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 Szigetvári
Takarékszövetkezet Betétbiztosításról szóló hatályos Hirdetményéből tájékozódhat

Jelen Hirdetmény változásáról további tájékoztatást a mindenkori aktuális Hirdetmény Fizetési számla vezetéséhez kapcsolódó díjak, jutalékok,
költségek felszámításáról, Betéti kamatok alkalmazásáról elnevezésű dokumentum tartalmaz.

