HIRDETMÉNY
KOKTÉL LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL
Hatályos: 2014. május 01-től
2013. szeptember 2-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.

Koktél számlacsomag jellemzői:
A számlacsomagot azon 18. életévét betöltött, nagykorú lakossági ügyfeleinknek ajánljuk, akik vállalják,
hogy minimum 90.000,- Ft összegű jóváírás, maximum két részletben érkezik a fizetési számlára
minden hónapban.
A csomag kedvezményes havi díja 330,- Ft, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
• díjmentes számlavezetés,
• díjmentes csoportos beszedési megbízás,
• 1 db ingyenes PayPass főkártya,
• havi 1 db készpénzfelvétel díjmentesen (saját és integrációs ATM-en)*
• 2 db választható tetszőleges szolgáltatás az alábbiak közül:
- havi díjmentes Mobilinfo és Strázsa szolgáltatás 1 ügyfél részére, SMS díj
felszámításával,
- 1 db Internet Banking szolgáltatás belépési díj nélkül,
- 1 db díjmentes értékpapír számlanyitás,
- 1 db díjmentes PayPass TaPassz,
- 1 db díjmentes a főkártyával megegyező típusú társkártya vagy bármely típusú 2. főkártya
(kivéve MC Gold bankkártya)
Amennyiben az ügyfelünk nem tudja teljesíteni a minimum 90.000 Ft-os a feltételek között részletezett
rendszeres jóváírást, abban az esetben a számlacsomag havi díja: 990,- Ft. A havidíj nem leutalható, csak
a választott szolgáltatások tartoznak a csomagba.
A Koktél számlacsomag havi díja 330 Ft, amennyiben a tárgyhónapban minimum 90.000 Ft összegű jóváírás érkezik a fizetési
számlára, maximum két összegben, amelybe a Hitelintézeten belüli saját számlák közötti átvezetés, pénztári befizetés nem számít
bele. A feltételek teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva a hónap első és utolsó napja közötti időszakban vizsgálja automatikusan a
rendszer. Amennyiben a jóváírási feltétel a vizsgált időszakban nem teljesül, úgy a Koktél számlacsomag havi díja 990 Ft.
Dél TAKARÉK Szövetkezet

* A saját, integrációs ATM-ből díjmentes készpénz felvétel kedvezménye az adott hónapban elsőként végrehajtott tranzakcióra vonatkozik.
Az ügyfél kezdeményezheti az átszerződést a Takarékszövetkezet aktuális hirdetményében megjelölt más számlacsomagra,
és számlára, a csomag- illetve szerződésváltás díja 300,- Ft.
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 Dél TAKARÉK Szövetkezet Betétbiztosításról szóló 2015. július 03-tól hatályos Hirdetményéből tájékozódhat

