HIRDETMÉNY

a devizabelföldi és devizakülföldi,
nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott
Takarék Business
számlacsomaghoz

Meghirdetve:
Hatályos:

2019. február 28. napján
2019. május 01. napjától

Jelen Hirdetmény a 2019. május 01. napját megelőzően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (névváltozás miatt 2019. április 01. napjától MTB Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság) megkötött szerződések alapján
vezetett, 2019. május 01. napjától a Takarékbank Zrt. kezelésébe átkerült pénzforgalmi, elkülönített és
elszámolási számlákra vonatkozik.
A módosítások piros, dőlt betűvel kerültek megjelölésre!
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I. Forint pénzforgalmi, elkülönített és elszámolási számlák kondíciói
Az alábbiakban részletezett díjak, költségek, jutalékok egyaránt érvényesek az InterGiro1 és az InterGiro2 fizetési
forgalomban elszámolt tranzakciókra.


Számlafenntartás

24.900,- Ft/negyedév/számla



Minimális havi forgalmi jutalék

7.500,- Ft/hó

A számlafenntartási díjat, valamint minimum forgalmi jutalékot kizárólag a pénzforgalmi számlákra számít fel a
Takarékbank Zrt. (továbbiakban: Bank).
Jóváírások


Belföldi banki átutalás forintban

jutalékmentes



Külföldről érkezett forintátutalás, forintszámlára

jutalékmentes



Devizában érkezett banki átutalás forintban

dev.vét. 1,00‰ min. 2.100,- Ft,
max. 67.500,- Ft

Terhelések

Saját számlák közötti átvezetés

1,00 ‰ min. 310,- Ft/tétel



Bankon belüli forgalom

1,30 ‰ min. 310,- Ft/tétel



Bankon kívüli belföldi forgalom

1,65 ‰ min. 415,- Ft/tétel



Forintszámláról indított deviza átutalás*



Forintszámláról indított forint átutalás külföldre*

dev.ea. 2,00 ‰ min. 3.600,- Ft/tétel



Forintszámláról átvezetés saját devizaszámlára



Forintszámláról átvezetés más ügyfél devizaszámlájára dev.ea.

2,00 ‰ min. 1.000,- Ft/tétel



VIBER átutalás

0,75 % min.10.000,- Ft/tétel
max. 300.000,- Ft/tétel

1,65 ‰ min. 415,- Ft/tétel
dev.ea. 2,00 ‰ min. 1.000,- Ft/tétel

* a forintszámláról indított deviza átutalás teljesítési rendjét a „TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások
benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentum
rögzíti.
Postai tranzakciók

Postai készpénz átutalási megbízás (befizetés)


Postai kifizetési utalvány

Csoportos fizetési megbízások

Csoportos beszedési állomány benyújtása estén
kezdeményezéskor:
jóváíráskor:

tényleges költség
tényleges költség

1,05‰ min. 105,- Ft/tétel
1,05‰ min. 105,- Ft/tétel



Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó felhatalmazás továbbítása



Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó visszautasítás

jutalékmentes

8,- Ft/felhatalmazás



Csoportos átutalás indítása

1,20 ‰ min. 155,- Ft/tétel



Fogadott csoportos átutalás jóváírása pénzforgalmi számlán

jutalékmentes



Fogadott csoportos átutalás visszautasítása

jutalékmentes



Csoportos beszedés teljesítése

100,- Ft/tétel
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II. Külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott devizaszámlák
1. Valuta, deviza, külkereskedelmi vételi / közép / eladási árfolyamok
Az adott napon érvényes valuta, deviza, külkereskedelmi árfolyamok közzétételére vonatkozó eljárást a
„TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a
készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentum tartalmazza.
2. Számlavezetés
A számlavezetési díj felszámítására utólag, minden naptári negyedév végén kerül sor. Az adott negyedévben
megszüntetett számlák esetében a számla megszüntetésekor időarányos számlavezetési díj kerül
felszámításra.
Az esedékes díjak, jutalékok fizetési számlán történő terhelése a számla devizanemében történik, így a
számlától eltérő devizanemben meghatározott kondíciók minden esetben deviza közép árfolyamon kerülnek
átszámításra.
Amennyiben a devizaszámlához nem tartozik lekötött devizabetét és a számlán nincs teljes fedezet, akkor a
devizaszámla megszüntetésre kerül.


Számlafenntartás

40 EUR/negyedév/számla



Minimális havi forgalmi jutalék

0,- EUR

Átutalás, átvezetés
Átvezetés: a Bank állományában lévő számlák közötti pénzmozgás.
Átutalás: a nemzetközi fizetési forgalomban továbbított devizatétel.
Terhelések
 átvezetés ügyfél saját számlái között konverzióval

dev. vét./ dev. ea

 átvezetés ügyfél saját számlái között konverzió nélkül
 átvezetés ügyfelek számlái között konverzióval

0,1 % min. 5,- EUR
jutalékmentes

dev. vét./ dev. ea

 átvezetés ügyfelek számlái között konverzió nélkül

0,2 % min. 5,- EUR
jutalékmentes

 átvezetés ügyfél saját forint számlájára

dev. vét.

0,2 % min. 5,- EUR

 átvezetés más ügyfél forint számlájára

dev. vét.

0,2 % min. 5,- EUR

 átutalás devizaszámla terhére konverzióval*

dev. vét./ dev. ea

0,8 % min. 15,- EUR

 átutalás devizaszámla terhére konverzió nélkül*

dev. vét./ dev. ea

0,25% min. 15,- EUR

 átutalás forintban devizaszámla terhére

dev. vét.

0,2 % min. 5,- EUR

dev. vét.

0,2 % min. 5,- EUR

dev. ea.

jutalékmentes

dev. vétdev. ea

0,25 % min. 5,- EUR

 hatósági átutalás, átutalási végzés, valamint

felhatalmazó levélen, váltón és csekken alapuló
beszedési megbízás teljesítése miatt
deviza számla terhelése
Jóváírások
 átvezetés ügyfél/más ügyfél forint számlájáról
 átutalás fogadás devizaszámla javára konverzióval*

 átutalás fogadás devizaszámla javára konverzió nélkül*

jutalékmentes

 forint átutalás jóváírása devizaszámlán

(beleértve a VIBER-en keresztül érkezett utalásokat is) dev. ea.
jutalékmentes
* A feltüntetett kondíciós tételeken kívül a Számlatulajdonost terhelik a fizetési megbízás lebonyolításába
bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is!
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Külföldről érkező vagy külföldre indított forint átutalás
Terhelések
 átutalási megbízás teljesítése devizaszámla terhére

dev. vét.

0,2 % min. 5,- EUR

Jóváírások
 érkező forint átutalás jóváírása devizaszámlán

dev. ea.

jutalékmentes

A forint és deviza számlákon bonyolított deviza forgalom
A forint és deviza számlákon bonyolított deviza forgalom általános feltételeit, valamint a kimenő deviza
átutalási megbízások teljesítési határidejét, illetve a kapcsolódó sürgősségi felár és árfolyam alkalmazásának
összefoglalását a „TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a
készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentum részletesen tartalmazza.

III. Pénztári szolgáltatások
1. Forint pénztári tranzakciók
A Számlatulajdonos köteles a „TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és
teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentumban
összeghatárként megjelölt összeget elérő vagy azt meghaladó készpénz ki/befizetési szándékát a
hivatkozott „TÁJÉKOZTATÓ”-ban meghatározott módon és határidőig a Bank felé bejelenteni.
Befizetés
 Forint pénztári befizetés forint számlára a Bank pénztáraiban

1,55 ‰ min. 520,- Ft

 Forint pénztári befizetés Forint számlára szerződött hitelintézeti pénztárban

1,55 ‰ min. 520,- Ft

 Forint befizetés deviza számlára a Bank pénztáraiban

0,5 % min 1 EUR max –

dev.ea.

 Forint befizetés deviza számlára szerződött hitelintézeti pénztárban dev.ea. 0,5 % min 1 EUR max –

Kifizetés
 Forint pénztári felvét forintszámláról a Bank pénztáraiban

2,5 ‰ min. 415,- Ft

 Forint pénztári felvét forintszámláról szerződött hitelintézeti pénztárban

2,5 ‰ min. 415,- Ft

 Forint felvét deviza számláról a Bank pénztáraiban

1,05 % min 1 EUR max–

dev.vét.

 Forint felvét deviza számláról szerződött hitelintézeti pénztárban dev.vét. 1,05% min 1 EUR max–
 Bejelentés elmulasztása, illetve bejelentett tranzakció meghiúsulása esetén

5 ‰ min. 5.000,- Ft

 Készpénz ki- és beszállítás

egyedi megállapodás

2. Valuta pénztári tranzakciók
A Bank a „TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a
készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentumban rögzített valutanemekben vásárol, illetve
ad el bankjegyet/érmét.
A Számlatulajdonos köteles a „TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének
rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentumban összeghatárként
megjelölt összeget elérő vagy azt meghaladó valuta ki/befizetési szándékát a hivatkozott „TÁJÉKOZTATÓ”ban meghatározott módon és határidőig a Bank felé bejelenteni.
3000,- EUR összeg felett az írásban előre megrendelt valuta felvételének meghiúsulása esetén a fel
nem vett összeg 0,3 %-át számítja fel a Bank jutalékként!
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Befizetés


valuta bankjegy befizetés devizaszámlára

val. vét./ dev. ea.

0,5 %, min 1,- EUR



valuta bankjegy befizetés forint számlára

val. vét.

0,5 %, min 1,- EUR



valuta érme befizetés devizaszámlára

val. vét./ dev. ea.

0,5 %, min 1,- EUR + 30 %



valuta érme befizetés forint számlára

val. vét.

0,5 %, min 1,- EUR + 30 %



hibás bankjegy letétre vétele

val. vét.

0,5 %, min 1,- EUR + 10 %



újra nem forgalmazható bankjegy

val. vét.

0,5 %, min 1,- EUR + 5 %

Kifizetés


valuta kifizetés devizaszámla terhére

dev. vét./val. ea.

1 %, min 1,- EUR



valuta kifizetés forint számla terhére

val. ea.

0,75 %, min 1,- EUR

IV. Bankkártyák, bankkártyákkal végzett tranzakciók
A 2019. március 20. napján vagy azt követően megkötött MasterCard Business típusú bankkártya igénylésére
vonatkozó bankkártya szerződés esetén, a Bank érintő funkcióval ellátott kártyát biztosít a Kártyabirtokos
részére. Ezen időpont előtt létrejött MasterCard Business típusú kártya igénylésére vonatkozó szerződések
esetében a kártya lejáratkori megújításakor, pótkártya igénylésekor, vagy újragyártásakor a Bank érintő
funkcióval ellátott bankkártyát biztosít a Kártyabirtokos részére.
MasterCard Business bankkártya
Kártyadíjak


Éves kártyadíj



Társkártya éves díja



Biztosítás havi díja



Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően)



PIN újragyártás díja

1.000,- Ft



Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén)

2.000,- Ft



Kártya letiltás díja

8.800,- Ft
nem lehetséges
kártyadíj tartalmazza
737- Ft

0 Ft

Tranzakciós díjak


Vásárlás belföldön

jutalékmentes



Vásárlás külföldön

jutalékmentes



Készpénz felvétel saját ATM-ből

60,- Ft + 0,3%



Készpénz felvétel integrációs ATM-ből

60,- Ft + 0,3%



Készpénz felvétel idegen, belföldi ATM-ből

250,- Ft + 0,3%



Készpénz felvétel külföldön ATM-ből

4,- EUR + 1,0%



Egyenleg lekérdezés saját ATM-ből

100,- Ft



Egyenleg lekérdezés integrációs ATM-ből

100,- Ft



Bankpénztári POS készpénz felvétel idegen, belföldi pénztárban

350,- Ft + 0,3%



Bankpénztári POS készpénz felvétel külföldön

5,- EUR + 1,0%



Készpénz felvétel postán
Készpénzbefizetés saját és integrációs ATM-nél boríték felhasználása nélkül

350,- Ft + 0,3%
100 Ft + 0,70%



A boríték nélküli készpénzbefizetés a Hitelintézetnél vezetett élő, nem zárolt forint bankszámlákhoz
kibocsátott aktív bankkártyával vehető igénybe. Lejárt, letiltott vagy egyéb okból érvénytelen
Bankkártyával nem lehetséges. ATM készpénz-befizetési limit: A befizetésre alkalmas ATM-eken
keresztül egyszerre 100 db bankjegy fizethető be. A befizetésre alkalmas címletek az alábbiak: 500 Ft, 1
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000 Ft, 2 000 Ft, 5 000 Ft, 10 000 Ft, 20 000 Ft. A befizethető bankjegyek darabszáma az ATM
tranzakció időpontjában fennálló szabad tárolókapacitása függvényében korlátozott lehet.
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Kártyalimitek


Napi ATM limit



Napi POS limit (készpénz felvétel fiókban és vásárlás POS terminálon együtt)

500 000,- Ft
1 000 000,- Ft

V. Egyéb számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások, díjak, költségek

Forint számla

Deviza számla*

10.000,- Ft/db

25,- EUR/db



Bankinformáció



Átutalási megbízás teljesítésének igazolása / SWIFT igazolás 1000,- Ft/db



Könyvvizsgáló részére készített bizonylatok

10.000,- Ft/db

40,- EUR/db



Kamatigazolás díja

2.000,-Ft/db

10,- EUR/db



Sorban álló tételek után felszámítandó díj

1.500,- Ft/tétel

Fedezetigazolási díj
EUR



Ügyfél-azonosítási díj (cégkivonat lekérdezése)

Faxköltség, másolási költség (A4)
EUR/oldal



Bankszámlakivonat, könyvelési bizonylat pótlása

Postaköltség**
költség


5,- EUR/db

1,2 ‰ min. 1.400,- Ft

1,2 ‰ min 5,-

1.000,- Ft/oldal

1.000,- Ft/oldal

100,- Ft/oldal
1.000,- Ft/db
tényleges költség



Inkasszófelhatalmazó levelek kezelése

6.000,- Ft/db



Felhatalmazó levelek egyedi elbírálása

30.000,- Ft



Átutalások törlése

1.000,- Ft/tétel



InterGiro2 fizetési forgalomban RECALL tranzakció

1.000,- Ft/tétel



A megbízások helytelenségéből, pontatlanságából eredő felesleges

0,5
3,- EUR/db
tényleges
20,- EUR/db
100,- EUR
3,- EUR

reklamációkkal, módosításokkal kapcsolatos levelezés költsége

2500,- Ft/levél

10,- EUR/levél



Tévesen megadott IBAN számlaszám miatti költség

külföldi bank által felszámított díj



Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés

1‰, min. 25,- EUR



sürgősségi felár

5 ‰, min. 30,- EUR



hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt

30,- EUR

30,- EUR



Egyéb igazolások kiadása

1.000,- Ft

5,- EUR

Munkáltatói kölcsön folyósításának díja
10.000,- Ft / folyósítás
* A devizában megadott díjak abban az esetben kerülnek felszámításra, amennyiben azok devizaszámlához,
illetve valamely devizaszámlán végzett tranzakcióhoz kapcsolódnak, vagy ha az ügyfél nem rendelkezik forint
számlával.
**A Pénzforgalmi Keretszerződés értelmében havonta egy alkalommal elektronikus úton vagy papír alapon
küldött kivonat díjmentes. Az ennél gyakoribb vagy részletesebb, ügyfél kérelmére történő tájékoztatás
nyújtásáért – papír alapú kivonat, illetve egyéb levél, tájékoztatás, igazolás postai úton való megküldéséért – a
Hitelintézet postaköltséget számít fel.


Tranzakciós különdíj
Tranzakciós különdíjat kell fizetni minden olyan, a bank tranzakciós illetékfizetési kötelezettségét szabályozó
törvény (jelenleg a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény1) hatálya alá tartozó tranzakció
1

3. § (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyféllel kötött, Pft. szerinti keretszerződés alapján nyújtott
pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a
kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett
készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív), a
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esetében a bankkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciókat kivéve, melyhez kapcsolódóan a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. A tranzakciós különdíj mértéke
megegyezik a pénzügyi tranzakciós illetéket – függetlenül annak elnevezésétől – szabályozó mindenkori hatályos
jogszabály szerinti mértékkel, mely jelenleg:
 Számlaterheléssel járó, nem készpénzkifizetés célú tranzakciók esetén 0,30 % min 0,- Ft max 6.000,- Ft2
 Készpénzkifizetés, illetve készpénz helyettesítő fizetési eszköz útján

történő készpénzkifizetés célú tranzakciók esetén

0,60 % min 0,- Ft

A tranzakciós különdíjat azon tranzakciók után is meg kell fizetni, amelyekre a Bank forgalmi jutalékot nem
hirdetett meg, vagy jutalékmentesként vannak meghirdetve. A Bank a tranzakciós különdíjat minden esetben a
forgalmi jutalékokkal együtt, azok esedékessé válásakor számolja el és terheli az ügyfél számláján.
Mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól:
A Bank hibájából eredő könyvelési helyesbítések (stornó tételek).
Átvezetés pénzforgalmi számláról lekötött betétszámlára és visszafizetés lekötött betétszámláról
pénzforgalmi számlára.
Folyószámla - és rulírozó hitellel kapcsolatos forgalom.

•
•
•

Késedelmi kamat:
A pénzforgalmi számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése során
felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke
a mindenkori jegybanki alapkamat + 6%-pont



Az elszámolás gyakorisága:
A Takarékbank a forint pénzforgalmi, az elkülönített, illetve a fedezeti számlák forintban teljesített tartozik
forgalma után fizetendő, forgalmi jutalékokat havonta, a hónap utolsó napján számolja el.
A deviza pénzforgalmi, elkülönített, valamint fedezeti számlákon lebonyolított tranzakciókra, illetve a forint
számlákon devizában végzett műveletekre vonatkozó jutalékok, továbbá a számlák vezetése során felmerülő
egyéb jutalékok, díjak és költségek tekintetében azonnali jutalék elszámolás történik.

VI. Elektronikus Szolgáltatások
Electra Home Banking szolgáltatás díjai


Electra ügyfélprogram díja*

15.000,- Ft + ÁFA



Program használati díj
Programhasználati díj azon kapcsolt ügyfelek részére kerül
felszámításra, akik egy másik ügyfél tulajdonában lévő programot
használnak.

4.000,- Ft



Telepítés
Karbantartás díja

40.000,- Ft + ÁFA



Budapesten
Vidéken

15.000,- Ft + ÁFA / kiszállás
25.000,- Ft + ÁFA / kiszállás

készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, továbbá a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás
közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő útján kezdeményezett fizetőeszköz útján történő eladás, a kölcsöntörlesztés, valamint a
jutalék- és díjbevételek felszámítása. Illetékköteles továbbá a készpénzkifizetés készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján
akkor is, ha az nem fizetési számla terhére történik.
(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan, az (1)
bekezdésben meghatározott fizetési műveletekkel egy tekintet alá eső olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési
művelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán
nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a fizető
fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletet a fizető fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére biztosított hitelkeret
terhére teljesíti
2
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása értelmében 2018.12.01. napjától a munkáltatók
által a Széchenyi Pihenő Kártyákhoz tartozó korlátozott fizetési számlákra történő forint átutalások után a tranzakciós különdíj
mértéke 0,-Ft.
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Üzemeltetési díj**

5.500,- Ft + ÁFA / hó

* Amennyiben az ügyfél részére az ügyfélprogram több példányban kerül telepítésre, az üzemeltetési díj
összegét ez nem növeli
** A Bank a számlamegszüntetés hónapjában az üzemeltetési díjat nem számítja fel.

Electra Internet Banking (EIB) szolgáltatás díjai


Electra Home Banking szolgáltatást igénybevevők részére az EIB szolgáltatás ingyenes



Csak EIB szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére a szolgáltatás díja:
- EIB regisztrációs kezelési költség (egyszeri):
- EIB havidíj:

1.250,- Ft
250,- Ft/hó

A kezelési költség megfizetése a szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes.
A díj esedékessége a tárgyhó utolsó napja.

Mobil Banking díjak (STRÁZSA szolgáltatás)


Szerződéskötési díj

200,- Ft



STRÁZSA alapdíj

200,- Ft/hónap



SMS-tételdíj

20,- Ft/SMS

Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik forint számlával, az elektronikus szolgáltatások díjait a
devizaszámla terhére számoljuk el.

VII. Betétek

1. Forint pénzforgalmi számla látra szóló kamata:

0,00%

EBKM: 0,00%

2. Forint elkülönített -, illetve fedezeti számlák látra szóló kamata:
0,00%

EBKM: 0,00%

3. Lekötött forint betétek kamatmértékei:
A Bank a pénzforgalmi, az elkülönített, illetve a fedezeti számlák követel egyenlege után járó kamatokat havonta,
a hónap utolsó napján számolja el.
Egyedi betéti kondíciók esetében az EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) értékét egyedi szerződés
esetén a szerződés, keret megállapodás esetén a Bank által kiadott visszaigazolás tartalmazza.
A lekötött betétekbe minimálisan elhelyezhető összeg 50.000,- Ft.
Az adott idősávhoz, és az adott összegsávhoz tartozó kamatláb az egy időpontban, és egy összegben
lekötött betétre vonatkozik.
1 naptól 1 hónapig terjedő futamidőre 50 millió Ft feletti fix kamatozású forint betét esetén igényelhető
egyedi kamatjegyzés.
A lejárat előtt felmondott betétek után csak a felmondáskor járó kamat kerül kifizetésre, a felmondásra
kerülő betét után korábban kifizetett betéti kamatot a Bank a felmondáskor járó kamatból és/vagy a betét
összegéből visszaveszi.
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a.) Fix kamatozású, napra lekötött betétek éven belül:
Az aktuális kamatmértékek a Bank honlapján érhetők el. (www.takarekbank.hu)
A lekötések betéti kamatai a referencia kamatlábak változásával összhangban módosulhatnak. Lejárat előtti
felmondáskor fizetett kamat mértéke megegyezik a pénzforgalmi számla kamat mértékével.
b.) Változó kamatozású, napra lekötött betétek éven belül:
Az aktuális kamatmértékek a Bank honlapján érhetők el. (www.takarekbank.hu)




Lejárat előtti felmondáskor fizetett kamat mértéke megegyezik a pénzforgalmi számla kamat mértékével.
Amennyiben az EBKM oszlopában adott idősávhoz tartozóan két érték található, akkor azok a lekötési idő
alsó és felső időpontjához tartoznak.
Amennyiben a betét lejáratáig hátralévő lekötési idő kevesebb, mint 365 nap illetve amennyiben a betét
lejáratáig hátralévő lekötési idő legalább 365 nap, akkor az EBKM kiszámítása külön képlet alapján történik.

c.) Változó kamatozású, napra lekötött betétek éven túl:
Az aktuális kamatmértékek a Bank honlapján érhetők el. (www.takarekbank.hu)




Lejárat előtti felmondáskor fizetett kamat mértéke megegyezik a pénzforgalmi számla kamat mértékével.
Amennyiben az EBKM oszlopában adott idősávhoz tartozóan két érték található, akkor azok a lekötési idő
alsó és felső időpontjához tartoznak.
Amennyiben a betét lejáratáig hátralévő lekötési idő kevesebb mint 365 nap illetve amennyiben a betét
lejáratáig hátralévő lekötési idő legalább 365 nap, akkor az EBKM kiszámítása külön képlet alapján történik.

d.) Fix kamatozású, lombard hitel fedezeteként magánszemély által elhelyezett betétek:
Futamidő

Összeghatár

1, 2, vagy
3 év

Egyedi
megállapodás
alapján

Irányadó kamat
Vállalati ügyfelek részére nyújtott forintés
devizahitelek
hirdetményben
meghatározott lombard hitelkamat 0,5%-tól 3,0%-ig terjedő éves fix kamat.

EBKM
Az EBKM értékét egyedi szerződés
esetén
a
szerződés,
keretmegállapodás esetén a Bank által
kiadott visszaigazolás tartalmazza.

Lejárat előtti felmondáskor fizetett kamat mértéke megegyezik a pénzforgalmi számla kamat mértékével.
4. Devizaszámlák kamatozása
Pénzforgalmi devizaszámla a „TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének
rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről” című dokumentumban meghatározott konvertibilis
devizanemekben nyitható. , A Bank által közzétett kamatmértékek. közül a GBP kamatlába 365 napos bázison,
míg a többi deviza kamatlába 360 napos bázison értendő.
A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik.
Az aktuális kamatmértékek a Bank honlapján érhetők el (www.takarekbank.hu).
5. Lekötött devizabetétek:
Lekötött devizabetét a Bank által kezelt külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlákkal
megegyező devizanemekben nyitható.
A leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR-nak megfelelő összegű deviza lehet.
Devizabetéteket
lekötni
a
lekötés
időpontjában
érvényes
kamatlábak
mellett
lehet,
a lekötéskori kamatláb adott betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás).
Az érvényes lekötött devizabetéti kamatok a Bank honlapján érhetők el (www.takarekbank.hu).
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Lekötési időtartam: 1, 2, 3, 6, 9 és 12 hónap.
Lekötés idő lejárta előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár. Amennyiben a
részfelmondás esetén a maradék összeg meghaladja a minimálisan leköthető összeget (300,- EUR-nak
megfelelő összeg), akkor a maradék összeg változatlanul kamatozik tovább, ellenkező esetben a maradék
lekötött összeg átvezetésre kerül a látra szóló devizaszámlára.
6. Kamatadó:
A kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés alapján jóváírt/tőkésített
kamat, azaz a bankszámlára (látra szóló és lekötött egyaránt) a Bank által fizetett kamat.
Minden magánszemélynek nyitott - ideértve az őstermelőket és a társasházakat is – bankszámla kamata
adóköteles. Kamatjövedelem után az adó mértéke 15%.
A külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adót a Bank külföldi pénznemben vonja le.
Kamat megszerzésének időpontja: a kamat jóváírásának a napja
A Bank nem veszi figyelembe

kamatjövedelemként az egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatot.

jövedelemként azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény 7. számú
melléklete - a külföldi adózók részére kifizetett kamatokról - adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a
hitelintézetek számára.
Az 50.000,- EUR értéket elérő, vagy annak megfelelő értékű más deviza betét esetén a kamat
megállapítására egyedileg kerül sor. Egyedi devizabetét esetében az EBKM értékét a Bank által kiadott
igazolás tartalmazza. Egyedi devizabetét esetében a kamatkorrekció - meghirdetett kamat mértéktől való
eltérés - az elhelyezett betét összegének függvényében: 1/16 – 1/4 közötti mértékű.
Betétbiztosítási feltételek:
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 tájékozódhat.
Tájékoztatjuk, hogy a Bank – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes
Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott – OBA
által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja
meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja
(azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek).
Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai
úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

VIII. Okmányos műveletek
Export jellegű okmányos műveletek
Akkreditív
ha a magyar vállalat a Banknak devizában járó jutalék megfizetését a vevővel elfogadtatni nem tudja


Előzetes értesítés költsége

7.000,- Ft/tétel



Értesítés (avizálás)



Igazolás

egyedi megállapodás alapján



Halasztott fizetésű akkreditív nyilvántartása (az értesítési jutalékon felül)

1,5 ‰ min 7.000,- Ft



Halasztott fizetésű akkreditív leszámítolása

egyedi megállapodás alapján



Okmánykezelés (igénybevétel)



Módosítás (ha nem az összeg emelését, illetve

dev. ea árfolyam

dev. ea árfolyam

az igazolt akkreditív lejáratának hosszabbítását érinti)

1,5 ‰, min 7.000,- Ft

1,5 ‰, min 7.000,- Ft
7.000,- Ft
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Részben vagy teljesen igénybe nem vett akkreditív törlése

7.000,- Ft



Megbízás átadása más banknak

dev. ea árfolyam

2,0 ‰, min. 7.000,- Ft



Engedményezés

dev. ea árfolyam

2,0 ‰, min. 7.000,- Ft



Átruházás

dev. ea árfolyam

2,0 ‰, min. 7.000,- Ft

Inkasszó


Okmányok kiküldése fizetés vagy

intézvény elfogadtatása ellenében (nyitott szállítás)
dev. ea árfolyam
2 ‰,
min 6.500,- Ft

Okmányok kiszolgáltatása áru feletti rendelkezéssel(vinkulált szállítás) dev. ea 2 ‰, min 6.500,- Ft



Okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása, illetve
okmányok fizetés nélküli visszaküldése esetén dev. ea árfolyam

2 ‰, min 6.500,- Ft

Módosítás

6.500,- Ft/tétel

Import jellegű okmányos műveletek
Akkreditív


Akkreditív nyitása, emelése, hosszabbítás



halasztott fizetésű akkreditív nyilvántartása




dev. ea árfolyam

2 ‰, min 7.000,- Ft

(a nyitási jutalékon felül)

dev. ea árfolyam

1,5 ‰, min 7.000,- Ft

Akkreditív nyitása, emelése, hosszabbítás
okmánykezelés (igénybevétel)
Módosítás (kivéve emelés és hosszabbítás)

dev. ea árfolyam

1,5 ‰, min 7.000,- Ft
7.000,- Ft

Inkasszó
Abban az esetben, ha a magyar fél a jutalékok és költségek viselését vállalja!


Okmányok fizetés ellenében

dev. ea árfolyam

2 ‰, min 6.500,- Ft



Okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása

dev. ea árfolyam

2 ‰, min 6.500,- Ft



Módosítás

6.500,- Ft/módosítás



Intézvény kiküldés elfogadásra

4.500,- Ft



Megbízás átadása más banknak/törlés

2.500,- Ft



Váltó protestáltatása

dev. ea árfolyam

1 ‰, min 4.500,- Ft

Garancia/kezesség
Devizaszámla terhére, illetve javára indított megbízások


Bank általunk kibocsátott garancia/kezesség

dev. ea árfolyam



Más bank által kibocsátott garancia/kezesség nyilvántartásba vétele,
ha a megbízó a jutalék megfizetését nem vállalja

dev. ea árfolyam

1,5 ‰, min 30,- EUR



Igénybejelentés/igénybevétel



módosítás (hanem az összeg emelését, illetve az általunk kibocsátott garancia
lejáratának hosszabbítását érinti)
30,- EUR/tétel
Igénybejelentés/igénybevétel (részbeni) törlesztése
30,- EUR



dev. ea árfolyam

1 ‰/hó, min 30,- EUR/hó

1 ‰, min 30,- EUR

Egyéb feltételek
1.

Devizavételt eredményező ügyletek keretében keletkező elfogadványokat - a megbízó ellenkező
utasítása hiányában - a Bank lejáratig a lebonyolítással általa megbízott levelezőjénél letéti őrizetben
hagyja, és elfogadása és/vagy fizetés hiánya miatt óvatolást csak a megbízó kifejezett kívánsága
alapján kér.
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2.

Akkreditív, kezesség és/vagy garancia nyitási/kibocsátási/avizálási/értesítési jutaléka akkor is megilleti a
Bankot, ha igénybevételre nem kerül sor.

3.

A Bank az akkreditívek és inkasszók ügyintézését a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindenkor
érvényben lévő egységes szabályokat tartalmazó kiadványai szerint vállalja abban az esetben is, ha
ezekre a szabályozásokra a megbízó a megbízásában nem tér ki.

Felszámított egyéb díjak


Nem szokványos akkreditívek és garanciák miatt, ill. túlzott részletezésért

1,5 ‰, min. 30,- EUR



Váltók kezelési díja

15,- EUR



Áru felszabadítása (delivery order)

4 ‰, min. 30,- EUR
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