LAKOSSÁGI DOBOGÓ SZÁMLACSOMAG - HIRDETMÉNY
Hatályos: 2014. május 01-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.

DOBOGÓ lakossági számlacsomag 18 év feletti ügyfelek számára
-

1.299,- Ft / hónap

lakossági fizetési számla vezetése, és kivonat a számlaforgalomról,
1 db MasterCard nemzetközi bankkártya éves díj felszámítása nélkül, díjmentes
utasbiztosítással,
Internet Banking elérhetőség regisztrációs díj nélkül,
Mobilinfo szolgáltatás SMS költség nélkül a jóváírásokról és a terhelésekről,
Strázsa kártyaőr szolgáltatás havi díj nélkül,
díjmentes elektronikus utalás, csoportos beszedés, rendszeres megbízás,
havi 1 db készpénzfelvétel díjmentesen (saját és integrációs ATM-en)*, mely
kedvezmény a 2014. február 1. előtt szerződött csomagokra érvényes.

A csomagban igényelhető MasterCard bankkártya kondíciói:
Bankkártya díjak
MC Standard
További főkártya esetén Éves kártyadíj
2.000,Társkártya éves díja
2.000,Kártyaletiltás díja
10.000,Kártya pótlás (sérülés, adatmódosítás esetén)
1.000,PIN pótlás díja
500,Kártya és PIN pótlás (letiltást követően)
2.000,Igényelhető biztosítás havi díja
0,Tranzakciós díjak
Készpénzfelvétel
Bankjegykiadó automatából
- takarékszövetkezeti ATM
50,- + 0,9%
- más belföldi banki ATM
597,- külföldön
3 EUR + 1,6%
Bankpénztári leolvasón
- takarékszövetkezeti POS
75,- + 0,9%
- más belföldi banki POS
668,- külföldön
4 EUR + 1,6%
Postai POS
668,Vásárlás kereskedői terminálon
- belföldön
díjmentes
- külföldön
díjmentes
Egyenleglekérdezés
- takarékszövetkezeti ATM
50,- takarékszövetkezeti POS
60,150.000,Igényelhető maximális napi ATM limit∗∗
Napi POS limit
300.000,Aggregált limit
2014. február 26-tól nem kerül alkalmazásra
A csomag- és szerződésváltás díja 300,- Ft

Szigetvári Takarékszövetkezet
* A saját, integrációs ATM-ből díjmentes készpénz felvétel kedvezménye az adott hónapban elsőként végrehajtott tranzakcióra
vonatkozik.
* *A jelen hirdetményben meghirdetettnél magasabb napi limit összegére vonatkozóan a Takarékszövetkezet fenntartja magának a
jogot, hogy az ügyfél minősítésével saját hatáskörben állapítsa meg összegé . A limitek eszközönként értendők.
Egyéb díjak és költségek tekintetében a Takarékszövetkezet szolgáltatási Hirdetményei az irányadóak. A csomagdíj minden
megkezdett hónapra felszámításra kerül. A csomagdíjak elszámolása hó végén, a csomag váltás díj terhelése felmerüléskor 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 Szigetvári Takarékszövetkezet Betétbiztosításról szóló 2015. július 03-tól hatályos Hirdetményéből tájékozódhat
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