HIRDETMÉNY NYUGDÍJAS SZÁMLACSOMAGRÓL
Hatályos: 2016. június 21-től.
Hatályát veszti a 2014. május 01-i fenti elnevezésű Hirdetmény.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket a változásról, miszerint a korábban hatályos fenti Hirdetményben megjelölt NyugdíjOkos Aktív számlára 2016.
június 21-től a Szigetvári Takarékszövetkezet szerződést nem köt.
A számlacsomagot azon lakossági ügyfeleinknek ajánljuk, akik vállalják, hogy minimum 50.000,- Ft összegű nyugdíj jóváírás érkezik a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól a fizetési számlára minden hónapban.

NyugdíjOkos Classic számlacsomag
-

NyugdíjOkos Aktív számlacsomag
-

299,- Ft / hónap

lakossági fizetési számla vezetése, és kivonat a számlaforgalomról
kedvezményes csoportos beszedést és rendszeres átutalást, amelyeknek díja fix (40 Ft/tranzakció)

2016. június 21-től nem értékesíthető!

499,- Ft / hónap

lakossági fizetési számla vezetése, és kivonat a számlaforgalomról
Maestro bankkártya*
kedvezményes csoportos beszedést és rendszeres átutalást, amelyeknek díja fix (40 Ft/tranzakció)
havi 1 db készpénzfelvétel díjmentesen (saját és integrációs ATM-en)** mely
kedvezmény a 2014. február 1. előtt szerződött csomagokra érvényes.

Amennyiben az ügyfelünk egy adott tárgyhóban nem tudja teljesíteni a minimum 50.000 Ft-os rendszeres jóváírást, abban az esetben a
NyugdíjOkos Classic számlacsomag havi díja: 598,- Ft-ra, NyugdíjOkos Aktív számlacsomag havi díja: 998,- Ft-ra módosul. A feltételek
teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva a hónap első és utolsó napja közötti időszakban vizsgálja automatikusan a rendszer. Amennyiben ügyfelünk
egy következő időszakban teljesíti a meghatározott feltételt, a csomag díja automatikusan a kedvezményesre vált mindaddig, amíg a feltételt teljesíti.
A havidíj nem leutalható, csak a meghatározott szolgáltatások tartoznak a csomagba. Ez a váltás nem minősül csomagváltásnak.
A NyugdíjOkos Aktív számlacsomaghoz kapcsolódó Maestro bankkártya díjai:
Éves kártyadíj
Társkártya éves díja
Kártyaletiltás díja
Kártya pótlás (sérülés, adatmódosítás esetén)
PIN pótlás díja
Kártya és PIN pótlás (letiltást követően)
Igényelhető biztosítás havi díja
Tranzakciós díjak
Készpénzfelvétel
Bankjegykiadó automatából
- takarékszövetkezeti ATM
- más belföldi banki ATM
- külföldön
Bankpénztári leolvasón
- takarékszövetkezeti POS
- más belföldi banki POS
- külföldön
Postai POS
Vásárlás kereskedői terminálon
- belföldön
- külföldön
Egyenleglekérdezés
- takarékszövetkezeti ATM
- takarékszövetkezeti POS
Igényelhető maximális napi ATM limit***
Igényelhető maximális napi POS limit
Aggregált limit

800,800,1.000,600,400,800,165,-

50,- + 0,9%
597,3 EUR + 1,6%
75,- + 0,9%
668,4 EUR + 1,6%
668,díjmentes
díjmentes
50,60,150.000,-Ft
300.000,- Ft

2014. február 26-tól nem kerül alkalmazásra.

Szigetvári Takarékszövetkezet
A csomag- és szerződésváltás díja 300,- Ft
* A számlacsomag a Maestro bankkártya éves díját nem tartalmazza.

** A saját, integrációs ATM-ből díjmentes készpénz felvétel kedvezménye az adott hónapban elsőként végrehajtott tranzakcióra vonatkozik.
*** A jelen hirdetményben meghirdetettnél magasabb napi limit összegére vonatkozóan a Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfél minősítésével
saját hatáskörben állapítsa meg összegét. A napi limitek eszközönként értendők.
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 Szigetvári Takarékszövetkezet Betétbiztosításról szóló hatályos Hirdetményéből tájékozódhat
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