NEM FORGALMAZOTT IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGOK - HIRDETMÉNY
Hatályos: 2014. május 01-től
2013. szeptember 02-től nem igényelhető

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.
RAJT ifjúsági számlacsomag 14-18 év közötti diákok számára
103,- Ft / hónap
lakossági fizetési számla vezetése, és igény esetén kivonat a számlaforgalomról
Maestro Ifjúsági nemzetközi bankkártya
havi 1 db készpénzfelvétel díjmentesen (saját és integrációs ATM-en)*, mely
kedvezmény a 2013. január 01. előtt szerződött csomagokra érvényes.
GYORSÍTÁS ifjúsági számlacsomag 18 – 27 év közötti fiatalok részére 155,- Ft / hónap
lakossági fizetési számla vezetése, és igény esetén kivonat a számlaforgalomról
Mastercard PayPass bankkártya
Internet Banking szolgáltatás regisztrációs díj nélkül
havi 1 db készpénzfelvétel díjmentesen (saját és integrációs ATM-en)*, mely
kedvezmény a 2013. január 01. előtt szerződött csomagokra érvényes.
RAJT Xtra ifjúsági számlacsomag 14-18 év közötti diákok számára
623,- Ft / hónap
lakossági fizetési számla vezetése, és igény esetén kivonat a számlaforgalomról
Maestro Ifjúsági nemzetközi bankkártya
PayPass karóra díjmentesen 2 éves "hűségszerződéssel"
havi 1 db készpénzfelvétel díjmentesen (saját és integrációs ATM-en)*, mely
kedvezmény a 2013. január 01. előtt szerződött csomagokra érvényes.
GYORSÍTÁS Xtra ifjúsági számlacsomag 18 – 27 év közötti fiatalok részére
674,- Ft / hónap
lakossági fizetési számla vezetése, és igény esetén kivonat a számlaforgalomról
Mastercard PayPass bankkártya
Internet Banking szolgáltatás regisztrációs díj nélkül
PayPass karóra díjmentesen 2 éves "hűségszerződéssel"
havi 1 db készpénzfelvétel díjmentesen (saját és integrációs ATM-en)*, mely
kedvezmény a 2013. január 01. előtt szerződött csomagokra érvényes.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bankkártya Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Lakossági
Betéti Bankkártyához kiegészítő melléklete MasterCard PayPass Fizetési Eszközökhöz dokumentum 2015. május 26.
napján közzétett módosításai alapján 2015. július 27. napjától a RajtXtra és a GyorsításXtra csomagban elérhető a Pay
Pass karórára az alábbi feltételek vonatkoznak:
• új MasterCard PayPass Karóra termék nem igényelhető;
• a MasterCard PayPass Karóra termékek az érvényességi idejük lejáratakor nem kerülnek megújításra;
• a MasterCard PayPass Karórában lévő chip megújítása, cseréje/pótlása nem lehetséges.
A korábban igényelt termékek a MasterCard PayPass Karórában lévő chip érvényességi idejének lejáratáig, de
legkésőbb 2017. július 31. napjáig használhatóak.
Jelen kiegészítés nem módosítja a Hirdetmény hatályosságát.
A csomag- és szerződésváltás díja 300,- Ft

* A saját, integrációs ATM-ből díjmentes készpénz felvétel kedvezménye az adott hónapban elsőként végrehajtott tranzakcióra vonatkozik.
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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