ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLA KONDÍCIÓK - HIRDETMÉNY
Hatályos: 2017. október 16.
Hatályát veszti a 2017.10.02 -i fenti elnevezésű Hirdetmény
Betéti kamatok (éves kamatláb %)

0,01%

Látra szóló számlák

Fix kamatozással
2 hét
1 hónap
2 hónap
3 hónap

Lekötött betétek 5 M Ft
betétlekötés alatt

Lekötött betétek 5 M Ft betétlekötés
felett

0,01%
0,05%
0,05%
0,05%

0,01%
0,10%
0,10%
0,10%

Számlavezetési díjak
Számlanyitási díj
0 Ft
Számlavezetési és fenntartási díj
1.650,- Ft
Számlavezetési letéti összeg
5.000,- Ft
Pénzforgalmi jutalékok és díjak
Készpénzforgalom
Készpénzfelvétel pénztáron keresztül
3,5 ‰ min 400,-Ft+ 6,0 ‰ tétel
Átutalások, megbízások
Bankon kívüli átutalás
papír alapon
3,0 ‰ min 350,-Ft+3,0 ‰ max 6.000,- Ft/tétel
elektronikusan
1,8 ‰ min 200,-Ft+3,0 ‰ max 6.000,- Ft /tétel
Ügyfelek számlái között bankon belüli forgalom
0,4 ‰ min 50,-Ft +3,0 ‰ max 6.000,- Ft/tétel
Önkormányzat saját számlái közötti átvezetés
Jutalékmentes
Rendszeres megbízások, csoportos beszedések kiegyenlítése
1,8 ‰ min 150,-Ft/tétel+3,0 ‰ max 6.000,- Ft/tétel
Csoportos munkabér átutalás bankon kívül
1,8 ‰ min 30,-Ft/tétel+3,0 ‰ max 6.000,- Ft/tétel
Csoportos munkabér átutalás bankon belül
30 Ft + 3,0 ‰ max 6.000,- Ft/ tétel
Elektra ügyfélterminál szoftverdíj és telepítés díja
0 Ft
Tranzakciónkénti sorbaállítási díj szerződés esetén
100 Ft/tétel
Sorbaállítás szerződés kötés egyszeri díja
1.000 Ft/tétel
Egyéb díjak
Számlakivonat
Havi egy kivonat küldése a hó végi zárlatot követően Díjmentes
Ügyfél kérése szerinti forgalmi kivonat
Elektronikus továbbítással
20,- Ft
Fiókba kézbesítéssel
50,- Ft
Postai kézbesítéssel
100,- Ft
Banki igazolások
1.000,- Ft
Pótkivonat
aktuális évről
500,- Ft
korábbi évről
1.000,- Ft
Felszámított költségek
Postaköltségek
Postai befizetési csekk tételenként
4,5 ‰+ 150,-Ft
Nyomtatványköltség
Átutalási megbízás
100,- Ft/10 db
Készpénzfelvételi csekkfüzet
400,- Ft
Postai csekk előállítási díja
10,- Ft/db
Fedezetlen kártyahasználatból eredő kényszerhitel (overdraft) kamata
27,00%
Jelen Hirdetmény változásáról további tájékoztatást a mindenkori aktuális Hirdetmény Fizetési számla vezetéséhez kapcsolódó díjak,
jutalékok, költségek felszámításáról, Betéti kamatok alkalmazásáról elnevezésű dokumantum tartalmaz.
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 hatályos Hirdetményéből tájékozódhat
Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére,
amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja
meg az ötszázezer eurót

