PRIVÁT BANKI SZOLGÁLTATÁS - HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Hatályos: 2014. március 1-től
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.

Privát Banki szolgáltatás igénybevételének kritériuma:
Jelen hirdetmény kiterjed azon számlaszerződés kiegészítéssel rendelkező Privát Banki Ügyfelek részére, aki
legalább 20 millió forint megtakarítási állománnyal rendelkezik a Szigetvári Takarékszövetkezetnél és a
Takarékszövetkezettel Privát Banki megállapodást kötött.

Privát Banki számlacsomag kiemelt ügyfelek részére
-

-

-

7.000,- Ft / hónap

lakossági forint fizetési számla vezetése, és kivonat a számlaforgalomról,
lakossági deviza fizetési számla vezetése, és kivonat a számlaforgalomról,
díjmentes értékpapír számla nyitás,
díjmentes NYESZ számla nyitás,
díjmentes TBSZ számla nyitás,
1 db MasterCard Gold nemzetközi bankkártya díjmentes utasbiztosítással és
Premium Selection szolgáltatással az éves kártyadíj felszámítása nélkül,
díjmentes havi egy készpénzfelvétel saját és integrációs ATM-en*/ vagy erre tett
külön Nyilatkozat alapján díjmentes havonta max. 150.000 Ft erejéig az első kettő
pénzfelvétel,
Internet Banking elérhetőség regisztrációs díj nélkül,
Mobilinfo szolgáltatás SMS költség nélkül a jóváírásokról és a terhelésekről,
Strázsa kártyaőr szolgáltatás havi díj nélkül,
díjmentes fizetési megbízások
• elektronikus utalás,
• csoportos beszedés,
• rendszeres megbízás,
egyedi betéti kamat minimum 10 M Ft egyösszegű betétlekötés esetén,
egyedi betéti kamat minimum 50.000 EUR egyösszegű betétlekötés esetén
Hitelkártya keret éves kártyadíj nélkül, 500 ezer Ft keretösszegig,
50% díjkedvezmény lakossági hitel igénylésekor

Privát Banki értékpapír szolgáltatások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

értékpapír, nyugdíj-előtakarékossági számla, tartós befektetési számla vezetése,
pénz- és értékpapír átvezetés, pénz- és értékpapír zárolás, zárolás-feloldás,
fizikai értékpapír bevételezés és kiadás, értékpapír-transzferrel kapcsolatos megbízás felvétele,
tőzsdén kívüli (OTC), azonnali sajátszámlás kötvénykereskedelem,
Kamatozó Kincstárjegy jegyzési megbízásának felvétele,
tőzsdén kívüli (OTC) befektetési jegy kereskedelem,
tőzsdei, azonnali megbízás felvétele a BÉT-en szereplő részvényekre,
TakarékInvest kötvények jegyzési megbízásainak felvétele,
befektetési tanácsadás,
tőzsdei, azonnali megbízás felvétele külföldi értéktőzsdén szereplő részvényekre,
tőzsdei, határidős megbízás felvétele BÉT-en szereplő részvényre és részvényindexre,
tőzsdei (BÉT), határidős megbízás felvétele devizára,
•
tőzsdén kívüli (OTC), határidős megbízás felvétele devizára (margin),
•
tőzsdén kívüli (OTC), határidős megbízás felvétele devizaopcióra (margin),
•
egyéb jegyzés/nyilvános értékesítés lebonyolításában való közreműködés eseti szerződés alapján,
Szigetvári Takarékszövetkezet

 ٭A saját ATM-ből díjmentes készpénzfelvétel kedvezménye az adott hónapban a tranzakció végrehajtásának a napjára vonatkozik.
Egyéb díjak és költségek tekintetében a Takarékszövetkezet szolgáltatási Hirdetményei az irányadóak. A csomagdíj minden megkezdett hónapra
felszámításra kerül. A csomagdíj elszámolása hó végén 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 2015. július 03-tól hatályos Hirdetményéből tájékozódhat

