HIRDETMÉNY - PÉNZFORGALMI SZÁMLACSOMAGOK
Hatályos: 2015. március 11-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.

Üzleti Alap számlacsomag

akciós havi díj*

-

díjmentes bankszámla nyitás
pénzforgalmi bankszámla vezetése,
havi egy kivonat a számlaforgalomról,

-

Maximum 1 évig tartható fenn.

Üzleti Elektronikus számlacsomag
-

havi díj

0,- Ft / hónap

minimum havi forgalmi jutalék
2.585,- Ft / hónap
díjmentes bankszámla nyitás
pénzforgalmi bankszámla vezetése
Internet Banking elérhetőség díjmentesen,
1 db MasterCard Electronic Üzleti bankkártya éves díj felszámítása nélkül,
Mobilinfo szolgáltatás havi díj nélkül,

Üzleti Prémium számlacsomag
-

1.900,- Ft / hónap

pénzforgalmi bankszámla vezetése,
havi egy kivonat a számlaforgalomról,
Internet Banking elérhetőség díjmentesen,
1 db MasterCard Electronic Üzleti bankkártya éves díj felszámítása nélkül,

Üzleti Plusz számlacsomag
-

havi díj

0,- Ft / hónap

havi díj

0,- Ft / hónap

minimum havi forgalmi jutalék
7.780,- Ft / hónap
díjmentes bankszámla nyitás
pénzforgalmi bankszámla vezetése
Internet Banking elérhetőség díjmentesen,
1 db MasterCard Üzleti bankkártya éves díj felszámítása nélkül,
Takarék hitel - 50% hitelbírálati díjkedvezmény
Mobilinfo szolgáltatás havi díj nélkül
A csomagváltás, szerződés módosítás díja 300,- Ft.

Szigetvári Takarékszövetkezet
*Az akciós havidíj 2015. december 31.-ig érvényes. Ezt követően a havi díj 509,- Ft/hónap. Az akció visszavonásig érvényes.
Egyéb forgalmi jutalékok, díjak és költségek tekintetében a Takarékszövetkezet szolgáltatási Hirdetményei az irányadóak.
Forgalmi jutalék az adott hónapban teljesített megbízások Hirdetményi díjtételeiből tevődik össze. A forgalmi jutalék felszámolása a minimum
forgalmi jutalék figyelembe vételével történik az Üzleti Plusz és az Üzleti Prémium számlacsomagok esetén. Amennyiben a forgalom alapján a
díjterhelés összege meghaladja a minimum forgalmi jutalék összegét, úgy a tényleges forgalom után keletkező jutalék kerül felszámításra.
A csomag havi díja és a minimum forgalmi jutalék minden megkezdett hónapra felszámításra kerül.
A havi díjak 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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