HIRDETMÉNY
Egyesülés miatti változásokról
Közzététel: 2017. szeptember 29.
Hatályos: 2017. december 1.

Jelen Hirdetmény útján tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a Szigetvári Takarékszövetkezet, a MECSEK
TAKARÉK Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet egyesül, így 2017. november 30-tól egy
szervezetként, Dél TAKARÉK Szövetkezet néven* (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 7. cégjegyzékszáma : 02-02000186) folytatja tevékenységét.
A Szigetvári Takarékszövetkezet, a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet a
szerződéses dokumentumokban rögzített okok valamelyikének megvalósulása esetén jogosult a Hirdetményeiben,
Üzletszabályzataiban, Általános Szerződési Feltételeiben, és szerződéseiben foglaltakat a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével egyoldalúan módosítani.
Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet a lent
megjelölt dokumentumokban közzétett alábbi okok bekövetkezésére hivatkozva a jelen hirdetményben foglalt egyoldalú
szerződés módosítást hajtja végre 2017. december 01-el kezdődő hatállyal:
Szerződés módosítás a MECSEK TAKARÉK Szövetkezetnél:
A MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Általános Üzletszabályzatának 1.3. c. pontja szerint a szerződés módosítható az
üzlet-, termék-, és az informatikai környezet továbbfejlesztése esetén. A MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Szigetvári
Takarékszövetkezetbe való beolvadásával az üzlet-, termék-, és az informatikai környezet továbbfejlesztése - többek
között a számlavezető rendszer cseréjével - megvalósul, melyre hivatkozva a következő szerződésmódosítások kerülnek
végrehajtásra:
Az Általános Üzletszabályzat 2. sz melléklete: A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az
árfolyamok alkalmazásáról:
Jelenleg hatályos szöveg:
2017. december 01-től hatályos szöveg:
8. pont:
A belföldi forint utalások pénzforgalmi jutaléka a
számlavezetés pénznemében a megbízás összege
alapján, a szolgáltatás teljesítésének hónapjában a
hónap utolsó napján esedékes, mely az esedékességet
követő hónap első munkanapján utólag kerül
felszámításra.
Megbízások teljesítése:
A Takarékszövetkezet fizetési megbízásokat aznapi
feldolgozásra a következő határidőig fogad el:
o Deviza forgalmi megbízásokat hétfőtől
csütörtökig: 12:30 óráig
o Belföldi forint fogalmi megbízásokat: 15:30
óráig
o Viber megbízásokat: 14:00 óráig

8. pont:
A belföldi forint utalások pénzforgalmi jutaléka a
számlavezetés pénznemében a megbízás összege
alapján, a szolgáltatás teljesítésének hónapjában a
hónap utolsó munkanapján esedékes, mely az
esedékesség napján kerül felszámításra.
Megbízások teljesítése:
A Takarékszövetkezet fizetési megbízásokat aznapi
feldolgozásra a következő határidőig fogad el:
o Deviza forgalmi megbízásokat hétfőtől
csütörtökig: 12:00 óráig
o Belföldi forint fogalmi megbízásokat: 14:00
óráig
o Viber megbízásokat: 12:00 óráig

Az Általános Szerződési Feltételek Pénzforgalmi számlák vezetéséhez, valamint Általános Szerződési Feltételek
Lakossági Bankszámlák vezetéséhez:
Jelenleg hatályos szöveg:
2017. december 01-től hatályos szöveg
13.8. pont:
13.8. pont:
A Takarékszövetkezet a díjakat és jutalékokat, A Takarékszövetkezet a díjakat és jutalékokat,
költségeket a díjfizetés alapjául szolgáló esemény költségeket a díjfizetés alapjául szolgáló esemény
felmerülésekor, vagy meghatározott szolgáltatások felmerülésekor, vagy meghatározott szolgáltatások
esetén havonta a hó végi zárás keretében utólag esetén havonta a hó végi zárás keretében utólag terheli a
terheli a számlára.
számlára. A készpénzben kezdeményezett fizetési
műveletek jutalékának felszámítása felmerüléskor
történik.

Szigetvári Takarékszövetkezet
7622 Pécs, Bajcs-Zs. u. 7. • Telefon: +36 72 514 222 • E-mail: kozpont@szigetvar.tksz.hu • www.szigetvaritakarek.hu
Cégjegyzékszám: 02-02-000186, Pécsi Törvényszék Cégbírósága • Adószám: 10043086-2-02

Szerződés módosítás a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezetnél:
A Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételek
Pénzforgalmi számlák, valamint Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlák
vezetéséhez elnevezésű dokumentumok 15. j. pontjai szerint a szerződés módosítható a Takarékszövetkezet működési
feltételeinek megváltozása esetén. A Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet Szigetvári Takarékszövetkezetbe való
beolvadása - többek között a számlavezető rendszer cseréjével - a működési feltételek jelentős megváltozását
eredményezi, melyre hivatkozva a következő szerződésmódosítások kerülnek végrehajtásra:
Az Általános Üzletszabályzat 15. sz. melléklete, Tájékoztató a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének
rendjéről
Jelenleg hatályos szöveg:
2017. december 01-től hatályos szöveg
2.4. pontja:
2.4. pontja:
Netbankban, Electra ügyfélterminálban rögzített
Netbankban, Electra ügyfélterminálban rögzített
egyedi vagy csoportos átutalási megbízás, illetve
egyedi vagy csoportos átutalási megbízás, illetve
tartós megbízás alapján benyújtott átutalás esetén a
tartós megbízás alapján benyújtott átutalás esetén a
megbízások befogadása az Inter Giro 2 elszámolási
megbízások befogadása az Inter Giro 2 elszámolási
rendszerben tárgynapi teljesítésre (a honos
rendszerben tárgynapi teljesítésre (a honos
kirendeltség nyitvatartási idejétől függetlenül):
kirendeltség nyitvatartási idejétől függetlenül):
Hétfőtől csütörtökig: 0:00-15:10 óráig
Hétfőtől csütörtökig: 0:00-15:00 óráig
2.51. pontja:
2.51. pontja:
Átvezetés ügyfél/ügyfelek forint számlái között
Átvezetés ügyfél/ügyfelek forint számlái között
(benyújtás papír alapon – postai úton, faxon vagy
(benyújtás papír alapon – postai úton, vagy
személyesen) a Takarékszövetkezet valamennyi
személyesen) a Takarékszövetkezet valamennyi
egységében a 1.1 pontban meghatározott időszakban.
egységében a 1.1 pontban meghatározott időszakban.
2.52. pontja:
2.52. pontja:
Átvezetés ügyfél/ügyfelek deviza számlái között
Átvezetés ügyfél/ügyfelek deviza számlái között
(benyújtás papír alapon – postai úton, faxon vagy
(benyújtás papír alapon – postai úton, vagy
személyesen) konverzió nélkül a Takarékszövetkezet
személyesen) konverzió nélkül a Takarékszövetkezet
1.2. pontban szerepelő egységeiben a forint pénztár
1.2. pontban szerepelő egységeiben a forint pénztár
nyitvatartási idejében.
nyitvatartási idejében.
2.53. pontja:
2.53. pontja:
Átvezetés ügyfél/ügyfelek számlái között (benyújtás
Átvezetés ügyfél/ügyfelek számlái között (benyújtás
papír alapon – postai úton, faxon vagy személyesen)
papír alapon – postai úton, vagy személyesen)
konverzióval a Takarékszövetkezet 1.2. pontban
konverzióval a Takarékszövetkezet 1.2. pontban
szereplő egységeiben.
szereplő egységeiben.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti pénzforgalmi és fizetési számlával kapcsolatos módosításokat a számlatulajdonos részétől
elfogadottnak tekintjük, ha annak hatálybalépése (2017. december 01.) előtt nem jelzi felénk, hogy a módosítást nem
fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti napig a számlatulajdonos (vagy a számlatulajdonosok együttesen)
jogosult(ak) a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.
Tájékoztatjuk, hogy a Szigetvári Takarékszövetkezetnél, a MECSEK TAKARÉK Szövetkezetnél és a SzentlőrincOrmánság Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétek és a fizetési számlákon tartott összegek Országos Betétbiztosítási
Alap (OBA) általi biztosítottsága továbbiakban is él, de a három egyesülő takaréknál eddig esetlegesen külön-külön,
ugyanazon ügyfél neve alatt elhelyezett betétek összeadódnak, és a 100.000,- Eurós (kb. 30 millió forintos) maximális
biztosítási összeghatár az egyesülés napjától, azaz 2017. november 30-tól számított 3 hónap elteltével - a
Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 évi CCXXXVII. törvény 214. § előírásai szerint - a betétek
együttes összegére vonatkozik.
Egyesülést követően alkalmazandó, az ügyfeleinket kedvezően érintő változásáról 2017. november 15-ig közzétett
Hirdetményeinkben adunk tájékoztatást.

Kelt: Pécs, 2017. szeptember 29.
Szigetvári Takarékszövetkezet
* A Szigetvári Takarékszövetkezet a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet a Dél TAKARÉK
Szövetkezet néven történő egyesülésről döntött, az új cégnév lefoglalásra került, cégbírósági bejegyzése az egyesüléssel együtt, 2017.
november 30-ig várható.
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