HIRDETMÉNY
a lakossági ügyfelek részére nyújtott Takarék Alapszámla szolgáltatásról
Hatályos: 2017. március 1-től
Közzététel: 2016. december 30.
A Közzététel napjával meghirdetett módosítások: havi számlavezetési díj módosítása, valamint az SMS szolgáltatás igénylési
díjához kapcsolódó akció meghosszabbítása.
A Szigetvári Takarékszövetkezet által forgalmazott Takarék Alapszámla az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla
jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján nyújtott fizetési számla szolgáltatás.
Igénybevételi feltételek
A Takarék Alapszámlát igényelheti
•
az a Magyarországon, illetve bármely EGT tagállamban jogszerűen tartózkodó nagykorú természetes személy,
•
aki más magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál nem rendelkezik természetes személyek részére nyújtott forintban
vezetett fizetési számlával és nincs rendelkezési joga sem ilyen számla felett vagy
•
akinek fizetési számlaszerződése felmondásra vagy a rendelkezési joga megszüntetésre került.
A Takarék Alapszámla igénylésével kizárólag 1 db forint fizetési számla nyitható. A Takarék Alapszámlának kizárólag egy
számlatulajdonosa lehet, más rendelkező nem kapcsolódhat a számlához. A Takarék Alapszámlához folyószámlahitel keret
nem vehető igénybe.
Igénybe vehető díjmentes szolgáltatások
•
Díjmenetes készpénzfelvétel az alábbi feltételekkel:
o az alapszámlára vonatkozó érvényes díjmentes készpénzfelvételről rendelkező nyilatkozat megléte
esetében a számlatulajdonos a magyarországi ATM-ből történő havi kettő darab, legfeljebb 150 000 Ft
értékben végrehajtott forint készpénzfelvételen túl jogosult az adott hónapban a Számlavezető Szigetvári
Takarékszövetkezet bármely pénztárában egy alkalommal forint készpénzfelvételt végrehajtani legfeljebb
50 000 Ft értékben díjmentesen; ebben az esetben a havi kétszeri ATM-ből történő, legfeljebb 150 000 Ft
értékben végrehajtott készpénzfelvétel jutalékmentességét a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. évi LXXXV. tv. biztosítja a számlatulajdonos számára,
o ingyenes készpénzfelvételről rendelkező nyilatkozat hiányában a számlatulajdonos magyarországi ATM-ből
havi kettő darab, legfeljebb 150 000 Ft összértékben VAGY az adott hónapban a Számlavezető Szigetvári
Takarékszövetkezet bármely pénztárában egy alkalommal legfeljebb 50 000 Ft értékben jogosult forint
készpénzfelvételt végrehajtani díjmentesen1,
o bankkártya igénybevétele hiányában a számlatulajdonos az adott hónapban a Számlavezető Szigetvári
Takarékszövetkezet bármely pénztárában egy alkalommal legfeljebb 50 000 Ft értékben jogosult forint
készpénzfelvételt végrehajtani díjmentesen,
•
Havonta az első 4 db forint átutalás díjmentes, melynek összege az ugyanebben a hónapban teljesített rendszeres
forint átutalási megbízásokkal együtt nem haladja meg a 100 000 Ft-ot,
•
Beszedési megbízások teljesítése díjmentesen (kivéve hatósági/bírósági döntés alapján átutalás formájában teljesített
fizetési kötelezettségek történő átutalás vagy beszedés),
•
1 db Maestro típusú betéti bankkártya éves díj és kártyagyártási díj nélkül (ügyféligény esetén),
•
Internet Banking szolgáltatás havidíj mentesen (ügyféligény esetén).
A Takarék Alapszámla vezetésének, és a kapcsolódó bankkártya és Internet Banking szolgáltatások részletes feltételeit az
alábbi dokumentumok tartalmazzák:
•
Betételhelyezési Üzletszabályzat
•
Lakossági fizetési számla Keretszerződés
•
Takarék Alapszámla Keretszerződés Kiegészítés
•
Bankkártya szolgáltatás szerződés, valamint ÁSZF és Üzletszabályzat
•
Internet Banking szolgáltatás szerződés és ÁSZF
A jelen Hirdetmény a Szigetvári Takarékszövetkezet által biztosított fizetési számla és fizetési számlához kapcsolódó jellemző
szolgáltatások kondícióit tartalmazza a Hirdetmény végén található Általános Feltételek részben foglaltak figyelembe vételével.

1

A Számlatulajdonos az adott hónapban elsőként kezdeményezett ATM vagy pénztári készpénzfelvételi tranzakciótípus alapján
jogosult a díjmentes ATM vagy pénztári készpénzfelvételre.
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1.

Számlavezetés

1.1. Számlanyitási díj

0 Ft

1.2. Minimum nyitóösszeg

0 Ft

1.3. Havi számlavezetési díj

1.665 Ft

1.4. Csomagváltás díja

1.750 Ft

1.5. Számlakivonat rendelkezésre bocsátása
1.5.1.
1.5.2.

Számlakivonat Internet Banking szolgáltatáson
keresztül történő letöltésének díja
Havonta egy alkalommal postai úton

1.5.3.

Utólagos számlakivonat postázási díja belföldre

1.5.4.

Utólagos számlakivonat postázási díja külföldre

mindenkori postai díj + 100 Ft/oldal

1.5.5.

Számlakivonat pótlása (12 hónapnál nem régebbi
kivonat esetén)pótlása (12 hónapnál régebbi kivonat
Számlakivonat

300 Ft/oldal

1.5.6.

ingyenes
ingyenes
mindenkori postai díj + 100 Ft/oldal

500 Ft/oldal

1.6. Látraesetén)
szóló betéti kamat

évi 0,01%

1.7. Fedezetlenségi kamat

évi 27,00%

2.

(EBKM 0,01%)

Fizetési forgalom

2.1. Belföldi forint jóváírások
2.1.1.

Forint átutalások jóváírása

0 Ft

2.1.2.

Postai csekk befizetése számlára

mindenkori postai díj + 500 Ft

2.1.3.

VIBER rendszeren keresztül beérkező átutalások
jóváírása

0 Ft

2.1.4.

Beszedési megbízással történő beszedés a számla
javára

0 Ft

2.2. Deviza és nemzetközi forint jóváírások
2.2.1.

Deviza és nemzetközi átutalások jóváírása

1,5 EUR

2.3. Belföldi forint átutalási megbízások
2.3.1.

Eseti átutalási megbízások - Papír alapon

2.3.1.1.

Szigetvári Takarékszövetkezeten belüli átvezetés,
saját számlára
Szigetvári Takarékszövetkezeten belüli átutalás,
más ügyfél számlájára

2.3.1.2.

0 Ft
0,20%, min. 200 Ft, max. 50.000 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

2.3.1.3.

Szigetvári Takarékszövetkezeten kívüli átutalás

0,30%, min. 300 Ft, max. 50.000 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

2.3.1.4.

VIBER átutalás

0,50%, min. 15 000 Ft, max. 100.000 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

2.3.2.

Eseti átutalási megbízások – Internet Bankon

2.3.2.1.

Szigetvári Takarékszövetkezeten belüli átvezetés,
saját számlára
Szigetvári Takarékszövetkezeten belüli átutalás,
más ügyfél számlájára

2.3.2.2.

2.3.2.3.

Szigetvári Takarékszövetkezeten kívüli átutalás

2.3.3.

Rendszeres átutalási megbízások - Papír alapon

2.3.3.1.

Saját számlák közötti rendszeres átutalás

0 Ft
0,10%, min. 100 Ft, max. 15.000 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft
0,15%, min. 150 Ft max. 15.000 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

0 Ft
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2.3.3.2.
2.3.3.3.
2.3.3.4.

Saját számlák közötti, egyenlegtől függő rendszeres
átutalás
Szigetvári Takarékszövetkezeten belüli átutalás,
más ügyfél számlájára
Szigetvári Takarékszövetkezeten kívüli átutalás

2.3.4.

Rendszeres átutalási megbízások – Internet
Bankon

2.3.4.1.

Saját számlák közötti rendszeres átutalás

2.3.4.2.

Saját számlák közötti, egyenlegtől függő rendszeres
átutalás
Szigetvári Takarékszövetkezeten belüli átutalás,
más ügyfél számlájára

2.3.4.3.

0 Ft
75 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft
150 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

0 Ft
0 Ft
75 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

2.3.4.4.

Szigetvári Takarékszövetkezeten kívüli átutalás

2.3.5.

Közüzemi (csoportos beszedési) megbízás

2.3.5.1.

Teljesítés bankon belül

0 Ft

2.3.5.2.

Teljesítés bankon kívül

0 Ft

2.3.6.

Beszedési megbízás

2.3.6.1.

Szigetvári Takarékszövetkezeten belül vezetett
számlára
2.3.6.1.1. ezen belül a Szigetvári Takarékszövetkezetnél
fennálló kölcsöntörlesztés terhelése
2.3.6.2. Szigetvári Takarékszövetkezeten kívül vezetett
számlára
2.3.6.3. Beszedési megbízás terhelése - váltóbeszedés
alapján
2.3.7.

Hatósági átutalás / Átutalási végzés

2.3.7.1.

Szigetvári Takarékszövetkezeten belül vezetett
számlára
Szigetvári Takarékszövetkezeten kívül vezetett
számlára

2.3.7.2.
2.3.8.

Egyéb költségek, díjak, jutalékok

2.3.8.1.

Sorbaállítás tétel díja külön megállapodás alapján

150 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0,30%, min. 300 Ft, max. 50.000 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft
0,30%, min. 300 Ft, max. 50.000 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

50 Ft/nap

2.4. Nemzetközi forint átutalási megbízások
2.4.1.

Eseti átutalási megbízások - Papír alapon

2.4.1.1.

Szigetvári Takarékszövetkezeten kívüli átutalás

2.4.2.

Eseti átutalási megbízások – Internet Bankon

2.4.2.1.

Szigetvári Takarékszövetkezeten kívüli átutalás

0,40%, min. 3.000 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

2.4.2.2.

Szigetvári Takarékszövetkezeten kívüli átutalás
sürgősségi felára (kivéve EGT-n belüli átutalás)

4.000 Ft

3.

0,40%, min. 3.000 Ft + 0,30%, max. 6.000 Ft

Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó költségek,
díjak, jutalékok

3.1. Készpénzbefizetés
3.1.1.

Forint és valuta készpénz befizetése

0 Ft

3.2. Készpénzfelvétel
3.2.1.

Forint készpénz felvétele

0,35%, min. 500 Ft, max. 35.000 Ft + 0,6%

3.2.2.

Valuta készpénz felvétele

0,50%, min. 600 Ft + 0,6%

3.3. Előre megrendelt készpénz felvételének meghiúsulása

0,3%, min. 2.000 Ft

3.4. Azonnali pénztári készpénzfelvételi felár

0,2%, min. 5.500 Ft
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3.5. Pénzérme befizetés (címletenként 100 db felett)
4.

2,00%, min. 120 Ft

Elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak,
jutalékok

4.1. SMS szolgáltatás (Strázsa)
4.1.1.

SMS szolgáltatás igénylési díja

1.000 Ft, 2017. december 31-ig akciósan 0 Ft

4.1.2.

SMS szolgáltatás havidíj

200 Ft

4.1.3.

SMS darabdíj

20 Ft

SMS szolgáltatás (Mobilinfo)
4.1.4.

SMS szolgáltatás igénylési díja

1.000 Ft, 2017. december 31-ig akciósan 0 Ft

4.1.5.

SMS szolgáltatás havidíj

250 Ft

4.1.6.

SMS darabdíj

25 Ft

4.2. Internet Banking szolgáltatás
4.2.1.

Internet Banking szolgáltatás igénylési díja

4.2.2.

Internet Banking szolgáltatás havi díja

0 Ft

4.2.3.

Aláírási jelszó SMS díja

0 Ft

4.2.4.

Internet Banking szolgáltatás letiltásának díja

100 Ft

4.2.5.

Internet Banking szolgáltatás letiltás feloldásának díja

100 Ft

4.2.6.

Belépési jelszó pótlás díja

100 Ft

5.

0 Ft

Bankkártya használat

5.1. Éves díj

0 Ft

5.2. Kártyagyártási díj

0 Ft

5.3. Kártyapótlás díja (adatmódosítás, sérülés esetén)

1.500 Ft

5.4. Kártyaletiltás díja

1.000 Ft

5.5. Kártyapótlás díja (letiltást követően)

2.250 Ft

5.6. Vásárlás (bel-és külföldön)

0 Ft

5.7. Készpénzfelvétel díja
5.7.1.

Saját ATM-ből

0,35% +100 Ft + 0,6%

5.7.2.

Integrációs ATM-ből

0,35% +100 Ft + 0,6%

5.7.3.

Belföldi idegen ATM-ből

0,9% + 350 Ft + 0,6%

5.7.4.

Külföldi ATM-ből

1,00% + 3 EUR + 0,6%

5.7.5.

Saját bankfiók POS terminálnál

0,35%, min. 500 Ft, max. 35.000 Ft + 0,6%

5.7.6.

Integrációs bankfióki POS terminálnál

0,35%, min. 500 Ft, max. 35.000 Ft + 0,6%

5.7.7.

Belföldi idegen bankfiók POS terminálnál

0,9% + 350 Ft + 0,6%

5.7.8.

Készpénzfelvétel postahelyen

0,9% + 350 Ft + 0,6%

5.7.9.

Külföldi bankfiók POS terminálnál

1,00% + 3 EUR + 0,6%

5.8. Baleset biztosítás díja (havi)

165 Ft/hó

5.9. Át nem vett bankkártya / PIN őrzési díja 90 nap után

1.200 Ft

5.10.Igazolás kiállítása kártyával végzett tranzakcióról

600 Ft

5.11.PIN kód módosítás díja

250 Ft, 2017.06.30-ig akciósan 0 Ft

5.12. ATM minikivonat

300 Ft, 2017.06.30-ig akciósan 0 Ft

5.13.Egyenleglekérdezés
5.13.1.

ATM-ből

60 Ft
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5.13.2.

POS-en

60 Ft

5.14.Limitmódosítás díja (állandó vagy időszakos)

0 Ft

5.15.PIN újragyártás díja

1.000 Ft

6.

Számlavezetéshez kapcsolódó egyéb díjak

6.1. Számlakarbantartás
6.1.1.

Haláleseti kedvezményezett jelölése

1.750Ft

6.1.2.

Haláleseti kedvezményezett módosítása

1.750 Ft

6.1.3.

Haláleseti kedvezményezett törlése

1.750 Ft

6.2. Értesítések
6.2.1.

Eseti értesítési díj (telefon, fax) - belföldre

350 Ft

6.2.2.

Eseti értesítési díj (telefon, fax) - külföldre

600 Ft

6.2.3.

Postaköltség (eseti levelek postázási díja) belföldre

mindenkor hatályos postai díjak + 100 Ft / oldal

6.2.4.

Postaköltség (eseti levelek postázási díja) - külföldre

mindenkor hatályos postai díjak + 100 Ft / oldal

6.3. Igazolások
6.3.1.

Egyenlegigazolás

600 Ft

6.3.2.

Teljesített megbízásról szóló igazolás

600 Ft

6.3.3.

6.3.5.

Visszamenőleges forgalom kimutatás - 12 hónapon
belüli időszakra
Visszamenőleges forgalom kimutatás - 12 hónapon
túli időszakra
Bankinformáció

1.500 Ft

6.3.6.

Ügyfél kérésére kiállított egyéb igazolás

600 Ft

6.3.7.

Igazolás kiállításának sürgősségi felára

1.500 Ft

6.3.4.

600 Ft
1.200 Ft

6.4. Igazolás, ill. egyéb okirat, dokumentum másolása

300 Ft/oldal

6.5. Ügyféltudakozvány díja (KHR adatbázisból való
részletes lekérdezés)

díjmentes

6.6. Rendkívüli ügyintézési díj

2500 Ft/alkalom

6.7. Számlazárolás
6.7.1.

Számlazárolás, számlaletiltás beállítása

500 Ft

6.7.2.

Számlazárolás, számlaletiltás módosítása

500 Ft

6.7.3.

Számlazárolás, számlaletiltás feloldása

500 Ft

6.8. Felszólítás
6.8.1.

Felszólító levél díja

1.000 Ft

6.9. Számlazárás
6.9.1.

Számlamegszüntetési díj

3.000 Ft

6.9.2.

Felelős őrzésbe vétel díja

250 Ft/hó

6.10. Fizetésforgalmi egyéb díjak
6.10.1.
6.10.2.

Adathiányos/adathibás fizetésforgalmi megbízások
helyesbítése, visszautasítása
Teljesítésre befogadott megbízás módosítása, törlés
kezdeményezése feldolgozást megelőzően

6.10.3.

Teljesítésre befogadott forint megbízás visszahívás
kezdeményezése a feldolgozást követően

6.10.4.

Csoportos beszedési megbízásra szóló
felhatalmazó levél befogadása - papíralapon
Csoportos beszedési megbízásra szóló
felhatalmazó levél módosítása - papíralapon

6.10.5.

1.000 Ft
300 Ft
3.000 Ft
100 Ft
100 Ft
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6.10.6.

Csoportos beszedési megbízásra szóló
felhatalmazó levél törlése - papíralapon

6.10.7.

Csoportos beszedési megbízásra szóló
felhatalmazó levél befogadása - elektronikus úton
6.10.8. Csoportos beszedési megbízásra szóló
felhatalmazó levél módosítása - elektronikus úton
6.10.9. Csoportos beszedési megbízásra szóló
felhatalmazó levél törlése - elektronikus úton
6.10.10. Teljesítésre váró csoportos beszedési megbízás
teljesítésének letiltása

100 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
500 Ft

6.10.11. Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél
befogadása

600 Ft

6.10.12. Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél
módosítása

600 Ft

6.10.13. Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél
törlése
6.10.14. Váltókezelési díj

600 Ft
0,1%, min. 10.000 Ft

6.10.15. Rendszeres átvezetési/átutalási megbízás –
papíralapon keresztül történő befogadása

100 Ft

6.10.16. Rendszeres átvezetési/átutalási megbízás papíralapon keresztül történő módosítása

100 Ft

6.10.17. Rendszeres átvezetési/átutalási megbízás papíralapon keresztül történő törlése
6.10.18. Rendszeres átutalási megbízás törlésének díja amennyiben a megbízás a 2. teljesítési időpont előtt
6.10.19. Rendszeres átvezetési/átutalási megbízás elektronikusan leadott befogadása
6.10.20. Rendszeres átvezetési/átutalási megbízás elektronikusan leadott módosítása
6.10.21. Rendszeres átvezetési/átutalási megbízás elektronikusan leadott törlése

100 Ft
2.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Országos Betétbiztosítási Alap:
A Takarék Alapszámla elnevezésű fizetési számlán elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban
OBA) által védett. Tájékoztatjuk, hogy a Szigetvári Takarékszövetkezet – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által
megfogalmazott egységes ügyféltájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani melyet a Szigetvári Takarékszövetkezet a
betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Szigetvári Takarékszövetkezet
ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. Az ügyféltájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a
Szigetvári Takarékszövetkezetnél, az adott időpontban nyilvántartott – OBA által biztosított betéteinek összegét, mint
konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy Szigetvári
Takarékszövetkezetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a Szigetvári Takarékszövetkezet
fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosításról a
www.oba.hu honlapon tájékozódhat. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat a Szigetvári Takarékszövetkezet
Ügyféltereiben kifüggesztett - alább megjelölt - dokumentum tartalmazza: Hirdetmény az Országos Betétbiztosítási Alap által
nyújtott betétbiztosításról.

HIRDETMÉNY
a lakossági ügyfelek részére nyújtott Takarék Alapszámla szolgáltatásról
Hatályos: 2017. március 1-től
Közzététel: 2016. december 30.
Szövetkezeti Szigetvári Takarékszövetkezetek Tőkefedezeti Közös Alapja, Takarék Garanciaközössége:
Szigetvári Takarékszövetkezetünk tagja a takarékszövetkezetek országos, egyetemleges felelősségen alapuló
garanciaközösségének. A garanciaközösség révén a Szigetvári Takarékszövetkezetnél számlát vezető, vagy betétet elhelyező
ügyfelek – magánszemélyek, vállalkozások és önkormányzatok – kettős védelmet élveznek: az Országos Betétbiztosítási Alap
(OBA) védelmén felül a takarékszövetkezeti szektor teljes vagyonával áll helyt bármely betétért, amelyet a garanciaközösség
bármely tagjánál, bármely takarékszövetkezeténél helyeztek el. A Takarékszövetkezetek Garanciaközössége 2014. december
10-től működik teljes körűen, melytől kezdődően a szövetkezeti Szigetvári Takarékszövetkezetek, a Takarékbank Zrt. és a
Szövetkezeti Szigetvári Takarékszövetkezetek Integrációs Szervezete vállalt garanciát (felelősséget) egymásért. A
garanciaközösség által nyújtott biztosítás részleteiről és feltételeiről a www.garanciakozosseg.hu honlapon tájékozódhat.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Díjak költségek, jutalékok:
A Hirdetményben megjelenített díjak, költségek és jutalékok a Szigetvári Takarékszövetkezet standard szolgáltatásainak
ellenértékét tartalmazzák, minden ettől eltérő szolgáltatás iránti ügyféligény esetén a Szigetvári Takarékszövetkezet jogosult
eldönteni a szolgáltatás teljesítésének elvállalását és meghatározni annak díját.
A Hirdetményben megjelenített díjak, költségek és jutalékok terhelése minden esetben forint devizanemben történik.
A Szigetvári Takarékszövetkezet jogosult a jelen Hirdetményben meghatározott feltételeket (költségek, díjak, jutalékok,
teljesítési rend, stb.) jelen Hirdetményben felsorolt esetekben és módon egyoldalúan módosítani.
A Hirdetményben a Szigetvári Takarékszövetkezet Fix díjat, Változó díjat, és Fix díj + Változó díj együttesét alkalmazza, melyek
definíciói a következőek, és az alábbiak szerint kerülnek felszámításra.
•
Fix díj(ak): A tranzakciónak/megbízásnak egy meghatározott összegű (fix) díja(i)
•
Változó díj(ak): A tranzakciónak/megbízásnak, a Hirdetményben meghatározott %-os érték alapján számított változó
összegű díja(i), amely(ek) függ(nek) a Hirdetményekben meghatározott %-os érték(ek)től, és az érintett
tranzakció/megbízás összegétől.
•
Fix díj(ak) + Változó díj(ak): A tranzakciónak/megbízásnak fix összegű, és változó, %-os mértékű (amely függ a
tranzakció/megbízás összegétől) együttes díja(i).
Díjak, költségek, jutalékok esedékessége
A Szigetvári Takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatások után a jelen Hirdetményben meghatározott díjak, költségek,
jutalékok – egyéb eltérő rendelkezés hiányában – a tranzakció teljesítésének illetve elszámolásának napján esedékesek. A
Hirdetményben szereplő havi számlavezetési díj terhelése olyan módon történik, hogy a tárgyhónap utolsó munkanapján a havi
számlavezetési díj terhelésére, míg a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a díjmentes szolgáltatásokkal azonos típusú, de a
díjmentes összeghatáron felüli tranzakciók díjának terhelésére kerül sor.
Díjak, költségek, jutalékok számla devizanemére történő átváltása esetén alkalmazott árfolyam:
A számla devizanemétől eltérő díjak, költségek és jutalékok számla devizanemére történő átváltásánál alkalmazott árfolyam a
Szigetvári Takarékszövetkezet alább megjelölt dokumentumában meghatározottak szerint történik: Hirdetmény díjak jutalékok
felszámításáról, kamatok alkalmazásáról
Kamatok elszámolása:
A Szigetvári Takarékszövetkezet a fizetési számlán elhelyezett lekötetlen pénzeszközökért, a fizetési számla napi záró
állománya után havonta látra szóló – a mindenkor hatályos adójogszabályi előírásoknak megfelelően, közteherrel
(kamatadóval,) csökkentett – betéti kamatot fizet a Számlatulajdonos részére, melynek számítási képlete:
tőke * kamatláb * naptári napok száma / 365*100.
A Szigetvári Takarékszövetkezet a vele szemben fennálló bármely késedelmes tartozás után, annak kiegyenlítéséig ún.
fedezetlenségi kamatot számít fel, melynek kiszámítása a következő képlet alapján történik:
tőke * kamatláb * naptári napok száma / 360*100.
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Hirdetmény módosításával kapcsolatos feltételek:
A Szigetvári Takarékszövetkezet jogosult a jelen Hirdetményben foglaltakat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe
vételével egyoldalúan módosítani az alábbi okok bekövetkezése esetén:
A.) jogi, szabályozói környezet változása:
a. a Szigetvári Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Szigetvári Takarékszövetkezetre kötelező egyéb
szabályozók megváltozása;
b. a Szigetvári Takarékszövetkezet tevékenységét érintő közteher-fizetési kötelezettség (pl adók, illetékek)
növekedése;
c. a kötelező tartalékolásai szabályok kedvezőtlen változása;
d. betétbiztosítással kapcsolatos mértékek vagy díjak változása;
B.) pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása, így különösen, de nem kizárólagosan:
a. Magyarország hitelbesorolásának, illetve, az országkockázati felár változása (credit default swap);
b. a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak, illetve a bankközi pénzpiaci kamatlábak /
hitelkamatok változása;
c. a magyarországi Szigetvári Takarékszövetkezetek által kínált hasonló feltételű és kondíciójú lakossági
számlatermékek átlagos kondícióinak változása, mely alapján a Szigetvári Takarékszövetkezet a jelen
Hirdetményben feltüntetett
i. havi számlavezetési díjat évente egy alkalommal a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes
legalacsonyabb összegű bruttó minimálbér KSH által közzétett összege alapján jogosult
módosítani olyan mértékben, hogy a módosítást követően a havi számlavezetési díj összege az
előzőekben részletezett minimálbér összegének 1,5%-át nem haladhatja meg,
ii. egyéb díjakat évente egy alkalommal, legfeljebb a KSH által közzétett előző éves fogyasztói
árindex mértékét 10 százalékponttal meghaladó mértékben jogosult módosítani, mely emeléstől a
Szigetvári Takarékszövetkezet eltérhet az Ügyfél számára kedvező irányba.
C.) a Szigetvári Takarékszövetkezet működési feltételeinek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:
a. a Szigetvári Takarékszövetkezet forrásköltségeinek, feltételeinek, kockázati kamatfelárának változása;
b. a Szigetvári Takarékszövetkezet működési költségeinek változása;
c. továbbá a Szigetvári Takarékszövetkezet egyoldalúan jogosult módosítani a jelen Hirdetményét, ha a
Szigetvári Takarékszövetkezet által alkalmazott informatikai környezet- és a kapcsolódó banküzemi
feltételek megváltozása szükségessé teszi.
A Szigetvári Takarékszövetkezet a módosított Hirdetményt az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosítás esetén a módosítás
hatálybalépése előtt 2 hónappal teszi közzé. A jelen Hirdetmény Kedvezőtlen módosítása esetén a szerződő Ügyfél a
hatálybalépést megelőző munkanapig jogosult a szerződés díjmentes azonnali felmondására. Amennyiben kedvezőtlen
módosítás esetén a meghirdetéstől a módosítás hatályba lépésének napjáig a szerződő Ügyfél írásban nem jelzi a Szigetvári
Takarékszövetkezetnek kifogását, a módosítást a Felek elfogadottnak tekintik.

Szigetvári Takarékszövetkezet

