DEVIZASZÁMLA - HIRDETMÉNY
Hatályos: 2013. 09. 09.
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.

Számlavezetés során felszámítandó jutalékok és díjak
Konverziós
Számlavezetés során felszámítandó jutalékok és
díjak

Nem konverziós
jutalék mértéke

Alkalmazott
árfolyam

Jutalék
mértéke

deviza vételi/deviza eladási

díjmentes

díjmentes

deviza vételi

díjmentes

-

deviza vételi/deviza eladási

0,4 ‰ min.3 EUR +3,0
‰ max 6.000 Ft*

0,4 ‰ min.3 EUR +3,0
‰ max 6.000 Ft*

Átutalás bankon belül ügyfelek forint számlájára,

deviza vételi

0,4 ‰ min.3 EUR +3,0
‰ max 6.000 Ft*

-

Átutalás fogadás bankon belül más ügyfél forint
számlájáról

deviza eladási

díjmentes

-

Átutalás bankon kívülre

deviza vételi/deviza eladási

4,0 ‰ min.10 EUR
+3,0 ‰ max 6.000 Ft*

2,5 ‰ min.10 EUR
+3,0 ‰ max 6.000 Ft*

Átutalás jóváírása bankon kívülről

deviza vételi/deviza eladási

2,5 ‰
min 5 EUR

1,0‰
min 3 EUR

deviza vételi

2,5 ‰
min 10 EUR +3,0 ‰
max 6.000 Ft*

-

Átvezetés ügyfél saját számlái között
Átvezetés ügyfél saját forint számlájára
Átutalás bankon belül ügyfelek deviza számlái között

Hatósági átutalás, átutalási végzés, valamint felhatalmazó
levélen alapuló beszedési megbízás miatt deviza számla
terhelése (forintban)
Pénztári befizetés (bankjegy)

valuta vételi/deviza eladási

díjmentes

deviza eladási

díjmentes

deviza vételi/valuta eladási

4,0‰ min 3 EUR+ 6,0‰

deviza vételi

7,5‰ min 3 EUR+ 6,0‰

Pénztári befizetés forint (konverzióval)
Pénztári kifizetés (bankjegy) (konverzió nélküli)
Pénztári kifizetés forint (konverzióval)

Lakossági számla

Pénzforgalmi számla

Számlanyitási díj

nincs

nincs

Számlavezetési díj
Számlán tartandó minimum:

5 EUR

40 EUR

A Takarékszövetkezet a deviza számlavezetési tevékenységet nyitvatartási időn belül végzi.

* -gal jelölt maximum 6.000,-Ft jutalék rész számítását a Takarékszövetkezet a tranzakció elszámolásakor érvényes a
Takarékszövetkezet által meghirdetett deviza eladási árfolyamon számolja át a jutalék terhelése alkalmával.
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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