HIRDETMÉNY
a Hungária Takarék pénzügyi szolgáltatásaiért felszámítható jutalékokról, díjakról,
költségekről
Fizetési számlavezetés – díj- és költségtételek - értékesíthető lakossági
számlák/számlacsomagok
Meghirdetve: 2018. december 17.
Hatályos: 2019. január 1.
A hirdetmény változására a tranzakciós illeték törvény módosítása miatt került sor.

Csemete számla: kiskorúak részére (3-14 év)
A számla része: havonta 1 db számlakivonat
Igényelhető bankkártya: TakarékPont Kölyökkártya (opcionálisan 7 éves kortól), mellyel 2013.
szeptember 6-tól visszavonásig, akciós jelleggel havonta 1 db ATM készpénzfelvételt
díjmentesen biztosítunk, valamint a pénzforgalmi jutalékok nem kerülnek felszámításra.
Kapcsolódó kedvezmény: havonta 1 db készpénzfelvét saját ATM-ből
A számla a kiskorú nevére kerül megnyitásra, törvényes képviselő jelenlétében. A számla felett
a törvényes képviselő rendelkezhet, a rendelkezni jogosultak körébe a számlatulajdonos
(kiskorú) nem vonható be.
Nebuló számlacsomag: 14-18 éves korosztály részére
Számlacsomagban foglalt szolgáltatások:
•
Fizetési számla,
•
Főkártya,
•
Internetes szolgáltatás (lekérdezési jogkörrel)
Igényelhető bankkártyák: MasterCard® Unembossed PayPass™ bankkártya
Kapcsolódó kedvezmények:
•
díjmentes bankkártyás vásárlás
•
belépési és havidíjmentes internetes szolgáltatás
Ugródeszka számlacsomag: 18-27 éves korosztály részére
Számlacsomagban foglalt szolgáltatások:
•
Fizetési számla,
•
Főkártya,
•
Internetes szolgáltatás
Újító számlacsomag: 18 év felettiek részére
Számlacsomagban foglalt szolgáltatások:
•
Fizetési számla,
•
Főkártya,
•
Internetes szolgáltatás
Igényelhető bankkártyák: MasterCard® Unembossed PayPass™ bankkártya,
Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya,
VISA Online bankkártya,
TakarékPont MasterCard Standard bankkártya,
MasterCard Gold bankkártya.
Kapcsolódó kedvezmények:
•
díjmentes bankkártyás vásárlás
•
belépési és havidíjmentes internetes szolgáltatás
•
minden elektronikus úton végrehajtott egyszeri átutalás díja 0,3% maximum 6 000
Forint. (kivéve VIBER, deviza és külföldi átutalás valamint az állandó és csoportos
beszedési megbízások)
Pezsdítő számlacsomag: 18 év felettiek részére
Számlacsomagban foglalt szolgáltatások:
•
Fizetési számla,
•
MasterCard® Unembossed PayPass™ főkártya,
•
Kettő darab szabadon választott kedvezményes szolgáltatás az alábbiak közül:
- havi díjmentes sms szolgáltatás
- havi díjmentes internetes szolgáltatás
- díjmentes értékpapír számlanyitás
- díjmentes bankkártyás vásárlás
- főkártyával megegyező típusú díjmentes társkártya vagy díjmentes bármely
típusú 2. főkártya (kivéve MasterCard Gold) (1db)
Igényelhető bankkártyák: MasterCard® Unembossed PayPass™ bankkártya,
Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya
VISA Online bankkártya,
TakarékPont MasterCard Standard bankkártya,
MasterCard Gold bankkártya.
Kapcsolódó kedvezmények:
•
A Pezsdítő számlacsomag havi díja 330 Ft, amennyiben a tárgyhónapban minimum
90.000 Ft összegű jóváírás érkezik a fizetési számlára, maximum két összegben,
amelyben a saját számlák közötti átvezetés nem számít bele. A feltételek
teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva vizsgálja automatikusan a rendszer.
Amennyiben a jóváírási feltétel a vizsgált időszakban nem teljesül, úgy a Pezsdítő
számlacsomag havi díja 990 Ft.
•
Csoportos beszedési megbízások díjmentes teljesítése akciós jelleggel. Az akció
időtartama 2014. szeptember 3-tól visszavonásig.
Komplex számlacsomag: 18 év felettiek részére
Számlacsomagban foglalt szolgáltatások:
•
Fizetési számla,
•
Főkártya,
•
Internetes szolgáltatás
•
SMS szolgáltatás
Igényelhető bankkártyák: MasterCard® Unembossed PayPass™ bankkártya,
Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya
VISA Online bankkártya,
TakarékPont MasterCard Standard bankkártya,
MasterCard Gold bankkártya.
Kapcsolódó kedvezmények:
•
A Komplex számlacsomag havi díja 995 Ft, amennyiben a tárgyhónapban minimum
200.000 Ft összegű jóváírás érkezik a fizetési számlára, maximum két összegben,
amelyben a saját számlák közötti átvezetés nem számít bele. A feltételek
teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva vizsgálja automatikusan a rendszer.
Amennyiben a jóváírási feltétel a vizsgált időszakban nem teljesül, úgy a Komplex
számlacsomag havi díja 2.495 Ft.
•
díjmentes bankkártyás vásárlás
•
belépési és havidíjmentes internetes szolgáltatás
•
havidíjmentes SMS szolgáltatás
•
minden elektronikus úton végrehajtott egyszeri átutalás díjmentes (kivéve VIBER,
deviza és külföldi átutalás valamint az állandó és csoportos beszedési megbízások)

Hirdetmény_lak_díjktg_20190101

Igényelhető bankkártyák: MasterCard® Unembossed PayPass™ bankkártya,
Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya,
VISA Online bankkártya,
TakarékPont MasterCard Standard bankkártya,
MasterCard Gold bankkártya.
Kapcsolódó kedvezmények:
•
díjmentes bankkártyás vásárlás
•
belépési és havidíjmentes internetes szolgáltatás
Hagyományos számlacsomag: 18 év felettiek részére
Számlacsomagban foglalt szolgáltatások:
•
Fizetési számla,
•
Főkártya,
•
SMS szolgáltatás
Igényelhető bankkártyák: MasterCard® Unembossed PayPass™ bankkártya,
Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya,
VISA Online bankkártya,
TakarékPont MasterCard Standard bankkártya,
MasterCard Gold bankkártya.
Kapcsolódó kedvezmények:
•
díjmentes bankkártyás vásárlás
•
havidíjmentes sms szolgáltatás

•

díjmentes értékpapírszámla nyitás

Rezsicsökkentő számla: 18 év felettiek részére, akik nem rendelkeznek a Takaréknál fizetési
számlával, és az elmúlt egy évben nem is rendelkeztek, továbbá esetleges korábbi fizetési
számlájuk nem a Takarék általi (hátralékos) számla felmondás következtében szűnt meg.
A számla része: havonta 1 db számlakivonat
A számlához egyéb szolgáltatás (pl.: lakossági bankszámla hitel, lekötött betét, bankkártya,
internetes illetve sms szolgáltatás stb.) nem kapcsolódhat!
Csoportos munkavállalói számlacsomag 2: 18 év felettiek részére, akik munkáltatójával a
Takarék megállapodást köt.
Azon munkáltatók nyithatják munkavállalóik részére, akik statisztikai létszáma eléri a 100 főt.
További feltétel, hogy a munkavállalók közül minimum 100-an csoportos munkavállalói
számlacsomagot nyissanak Takarékunknál.
Számlacsomagban foglalt szolgáltatások:
•
Fizetési számla,
•
Munkabér elkülönített számla
•
Főkártya és 1 db társkártya
•
Internetes szolgáltatás
•
SMS szolgáltatás
Igényelhető bankkártyák: MasterCard® Unembossed PayPass™ bankkártya,
Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya,
MasterCard Standard bankkártya,
Maestro bankkártya
Kapcsolódó (kötelező) kedvezmények:
•
kedvezményes fizetési számla tranzakciós díjak,
•
kedvezményes bankkártya díjak, tranzakciós díjak,
•
kedvezményes internetbank szolgáltatási díjak;
•
A csomag havi díja tartalmazza a havi számlavezetési díjat valamint 1 db főkártya
és 1 db társkártya éves díját, valamint internetbanki szolgáltatás havi díját.
•
Számlakivonat csak internetbankon keresztül igényelhető
Kapcsolódó (opcionális) kedvezmények:
•
kedvezményes bankkártya tranzakciós díjak
•
kedvezményes sms szolgáltatás
•
kedvezményes sms díjak
Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel:
•
akciós betétlekötés lehetséges (pl. TakarékPontos számlacsomaghoz kapcsolódó)
•
hitel igénybevételéhez kapcsolódó kedvezmények maximum 100.000 Ft/fő/év
mértékig. Részleteket lásd jelen Hirdetmény végén.
•
A csoportos munkavállalói számlacsomaggal rendelkező ügyfelek a hirdetményileg
elérhető maximális kamatkedvezményre jogosultak meglévő, referencia kamathoz
kötött változó kamatozású jelzáloghiteleiknek legalább tíz évig fix kamatozású
Takarék Tízes Otthon Lakáshitelre, illetve
Takarék Tízes szabadfelhasználású hitelre történő szerződésmódosítási kérelme
esetén. A maximális kedvezményre való jogosultság a számlaszerződés megszűnésével érvényét
veszti. A kedvezmény a 2019. december 31-ig benyújtott kérelmekre érvényes.
Üdvözlő számlacsomag: meglévő vállalati ügyfeleink részére, akik magánszemélyként 2016.
november 8-a után fizetési számlát nyitnak Takarékunknál.
Számlacsomagban foglalt szolgáltatások:
•
Fizetési számla,
•
Főkártya,
•
SMS szolgáltatás
•
1 db TakarékDoboz korhatár nélkül
Igényelhető bankkártyák: MasterCard® Unembossed PayPass™ bankkártya, Puskás Akadémia
MasterCard Unembossed Bankkártya, VISA Online bankkártya, TakarékPont MasterCard Standard
bankkártya, MasterCard Gold bankkártya.
Kapcsolódó kedvezmények:
•
díjmentes bankkártyás vásárlás
•
havidíjmentes sms szolgáltatás
Központi lakossági termékek részleteit lásd a Takarék Csoport Lakossági Fizetési
Számlatermékek hirdetményében, az Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetményében,
valamint a lakossági ügyfelek részére nyújtott Alapszámla szolgáltatásokra vonatkozó
Hirdetményben.

Csemete számla2

Nebuló számlacsomag

0,- Ft

1.000.- Ft

Ugródeszka
számlacsomag
Régi ügyfél esetén
igényelt
bankkártyánként
1.000,- Ft, új ügyfél
esetében 5.000.- Ft

Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a számlán
tartandó)

Egyszeri számlanyitási díj
Csomagváltás díja
Számlavezetési/számlacsomag díj:

Internetbank szolgáltatás díja

55 Ft/hó (családi
kedvezménnyel 0 Ft)
nem igényelhető

Letiltás feloldásának a díja
SMS szolgáltatás díja
SMS díj SMS szolgáltatás esetén (Hírnök, Strázsa,
Hívjon)
SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet esetén

Esedékesség

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

105 Ft/hó (családi
kedvezménnyel 0 Ft)

205 Ft/hó (családi
kedvezménnyel 0 Ft)

A csomag részeként díjmentes

hó végén
hó végén

díjmentes

felmerüléskor

200 Ft/hó

hó végén

25 Ft/üzenet

hó végén

25 Ft/üzenet

hó végén

Számlavezetés során felszámítandó jutalékok, díjak:
Pénztári készpénz felvét

0,4 %, min. 500 Ft,
+ 0,6 %

0,6%

Pénztári készpénz befizetés

hó végén

díjmentes

Forint átutalás Bankon kívülre3

elektronikus
úton

Forint átutalás Bankon kívülre3

papír alapon

Forint átutalás Bankon belül
ügyfelek között3

elektronikus
úton

Forint átutalás Bankon belül
ügyfelek között3

papír alapon

Forint átvezetés Bankon belül saját számlák között
Átutalás jóváírása
Tartós átutalás Bankon kívülre3

nem lehetséges

nem lehetséges

0,2 %, min. 300 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,3%, max. 6000,- Ft
nem lehetséges

nem lehetséges

Tartós átvezetés Bankon belül saját számlák között
Csoportos beszedési megbízás terhelése

hó végén
hó végén

0,05 %, min. 60 Ft, max. 4000
Ft, + 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,3%, max. 6000,- Ft

0,05 %, min. 200 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

nem lehetséges

díjmentes

hó végén

díjmentes

díjmentes

hó végén

0,1 %, min. 100 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,1 % min. 60 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

nem lehetséges

Tartós átutalás Bankon belül ügyfelek között3

hó végén
0,15 %, min. 100 Ft,
max. 5000 Ft,
+
0,3 % max. 6000 Ft

nem lehetséges
nem lehetséges

díjmentes

nem lehetséges

80 Ft/tétel

hó végén
hó végén
hó végén

Deviza átutalás Forint számla
elektronikus
terhére Bankon kívülre SWIFT
úton
rendszeren - Hungária Takarék
deviza eladási árfolyamán 1 3
Deviza átutalás Forint számla
papír alapon
terhére Bankon kívülre SWIFT
rendszeren - Hungária Takarék
deviza eladási árfolyamán 1 3
Deviza átutalás Forint számla
elektronikus
terhére Bankon kívülre SEPA
úton
rendszeren - Hungária Takarék
deviza eladási árfolyamán 1 3
Deviza átutalás Forint számla
papír alapon
terhére Bankon kívülre SEPA
rendszeren - Hungária Takarék
deviza eladási árfolyamán 1 3
Deviza jóváírás Forint számla javára SWIFT
rendszeren - Hungária Takarék deviza vételi
árfolyamán 1
Deviza jóváírás Forint számla javára SEPA rendszeren
- Hungária Takarék deviza vételi árfolyamán 1
Átutalás Forint számláról
elektronikus
devizaszámlára Bankon belül
úton
ügyfelek között - Hungária
Takarék deviza eladási
árfolyamán1, 3

nem lehetséges

Átutalás Forint számláról
devizaszámlára Bankon belül
ügyfelek között - Hungária
Takarék deviza eladási
árfolyamán1 3
Átvezetés Forint számláról
devizaszámlára Bankon belül
saját számlák között - Hungária
Takarék deviza eladási
árfolyamán1
Átvezetés Forint számláról
devizaszámlára Bankon belül
saját számlák között - Hungária
Takarék deviza eladási
árfolyamán1
Forint számla terhére indított Forint
3

papír alapon

nem lehetséges

elektronikus
úton

nem lehetséges

papír alapon

nem lehetséges

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft

felmerüléskor

nem lehetséges

0,3%, min. 4000 Ft, max. 135000 Ft,
+ 0,3 % max 6000 Ft

felmerüléskor

átutalás külföldre1

Forint számla javára érkezett Forint átutalás
külföldről1
Hatósági átutalás, átutalási végzés terhelése3
Beszedési megbízás terhelése3
GIRO-ban teljesített fizetések visszavonása (RECALL)
(postai díjon felül)
Kifizetési utalvány (postai díjon felül)
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nem lehetséges

nem lehetséges

nem lehetséges

hó végén

0,15 %, min.10 EUR, max.
200 EUR,
+0,3% max. 6000 Ft

0,20%, min. 10 EUR, max. 200 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

nem lehetséges

0,15 %, min.10 EUR, max.
170 EUR, + 0,3 % max. 6000
Ft

felmerüléskor

felmerüléskor

felmerüléskor

nem lehetséges

0,20%, min. 10 EUR, max. 170 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

díjmentes

5 EUR

jóváírással egyidejűleg

1,50 EUR

jóváírással egyidejűleg

díjmentes
nem lehetséges

nem lehetséges

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000
Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,1 %, min. 100 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

nem lehetséges

díjmentes

díjmentes

felmerüléskor

felmerüléskor

felmerüléskor

felmerüléskor

nem lehetséges

nem lehetséges

nem lehetséges

nem lehetséges

0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén
hó végén

nem lehetséges

1000 Ft

felmerüléskor

nem lehetséges

0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

Hagyományos számlacsomag
Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a
számlán tartandó)
Egyszeri számlanyitási díj

Pezsdítő számlacsomag

díjmentes

Csomagváltás díja
345 Ft/hó, nyugdíjas
törzsszám esetén 245 Ft/hó

505 Ft/hó

100 Ft/hó

A csomag részeként díjmentes

200 Ft/hó, az akció ideje alatt
díjmentes

200 Ft/hó

Internetbank szolgáltatás díja
SMS szolgáltatás díja
Letiltás feloldásának a díja

felmerüléskor
330 Ft/hó havi 90 000 Ft
jóváírása esetén, egyéb
esetben 990 Ft/hó
100 Ft/hó (ha a csomag részeként
nem választotta)
200 Ft/hó (ha a csomag részeként
nem választotta)

díjmentes

SMS díj SMS szolgáltatás esetén (Hírnök,
Strázsa, Hívjon)
SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet
esetén
Számlavezetés során felszámítandó jutalékok, díjak:

elektronikus
úton

Forint átutalás Bankon
kívülre3

papír alapon

Forint átutalás Bankon belül
ügyfelek között3

elektronikus
úton

Forint átutalás Bankon belül
ügyfelek között3

papír alapon

0,15%,min.100Ft,max. 5000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

Forint átvezetés Bankon belül saját számlák
között
Átutalás jóváírása
Tartós átutalás Bankon kívülre3

Tartós átvezetés Bankon belül saját számlák
között
Csoportos beszedési megbízás terhelése

0,4 %, min. 500 Ft,
+ 0,6 %

hó végén

díjmentes

hó végén

0,15%,min.100Ft,max. 5000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
az akció ideje alatt: 0,3% max. 6000
Ft

0,15%,min.100Ft,max. 5000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,05%,min.60 Ft,max. 4000 Ft,
+
0,3 % max. 6000 Ft
az akció ideje alatt: 0,3% max. 6000
Ft

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,05 %, min. 200 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

díjmentes

hó végén

díjmentes

hó végén
hó végén
hó végén

díjmentes
80 Ft/tétel

hó végén

hó végén

0,1 %, min. 100 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,1 % min. 60 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

Tartós átutalás Bankon belül ügyfelek között 3

hó végén

hó végén

0,2 %, min. 300 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

hó végén

25 Ft/üzenet

Pénztári készpénz befizetés

hó végén

felmerüléskor

25 Ft/üzenet

Pénztári készpénz felvét

Esedékesség
felmerüléskor
felmerüléskor

díjmentes

Számlavezetési/számlacsomag díj:

Forint átutalás Bankon
kívülre3

Újító számlacsomag

Régi ügyfél esetén igényelt bankkártyánként 1.000,- Ft, új ügyfél esetében 5.000.- Ft

80 Ft/tétel

hó végén
80 Ft/tétel, az akció ideje alatt
díjmentes

hó végén

Deviza átutalás Forint
elektronikus
számla terhére Bankon
úton
kívülre SWIFT rendszeren Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán 1 3
Deviza átutalás Forint
papír alapon
számla terhére Bankon
kívülre SWIFT rendszeren Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán 1 3
Deviza átutalás Forint
elektronikus
számla terhére Bankon
úton
kívülre SEPA rendszeren Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán 1 3
Deviza átutalás Forint
papír alapon
számla terhére Bankon
kívülre SEPA rendszeren Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán 1 3
Deviza jóváírás Forint számla javára SWIFT
rendszeren - Hungária Takarék deviza vételi
árfolyamán 1
Deviza jóváírás Forint számla javára SEPA
rendszeren - Hungária Takarék deviza vételi
árfolyamán 1
Átutalás Forint számláról
elektronikus
devizaszámlára Bankon
úton
belül ügyfelek között Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán1 3

0,15 %, min.10 EUR, max. 200 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

0,20 %,min. 10 EUR, max. 200 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

0,15 %, min.10 EUR, max. 170 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

0,20 %,min. 10 EUR, max. 170 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

5 EUR

jóváírással egyidejűleg

1,50 EUR

jóváírással egyidejűleg

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

Átutalás Forint számláról
papír alapon
devizaszámlára Bankon
belül ügyfelek között Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán1 3
Átvezetés Forint számláról
elektronikus
devizaszámlára Bankon
úton
belül saját számlák között Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán1
Átvezetés Forint számláról
papír alapon
devizaszámlára Bankon
belül saját számlák között Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán1
Forint számla terhére indított Forint átutalás
külföldre1 3

0,1 %, min. 100 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft,

felmerüléskor

0,3 %,min. 4000 Ft, max. 135000 Ft,
+ 0,3 % max 6000 Ft

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

1000 Ft

felmerüléskor

Forint számla javára érkezett Forint átutalás
külföldről1
GIRO-ban teljesített fizetések visszavonása
(RECALL) (postai díjon felül)
Hatósági átutalás, átutalási végzés terhelése3
Beszedési megbízás terhelése3
Kifizetési utalvány (postai díjon felül)
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0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén
hó végén
hó végén

Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a számlán tartandó)

Komplex számlacsomag

Rezsicsökkentő számla

Csoportos
munkavállalói
számlacsomag2

Esedékesség

Régi ügyfél esetén igényelt
bankkártyánként 1.000,- Ft, új ügyfél
esetében 5.000.- Ft

0 Ft

0 Ft

felmerüléskor

Egyszeri számlanyitási díj
Csomagváltás díja
Számlavezetési/számlacsomag díj:

Internetbank szolgáltatás díja
SMS szolgáltatás díja
Letiltás feloldásának a díja
SMS díj SMS szolgáltatás esetén (Hírnök, Strázsa, Hívjon)
SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet esetén

díjmentes

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

995 Ft/hó havi 200 000 Ft
jóváírása esetén, egyéb esetben
2495 Ft/hó

0 Ft/hó

A csomag részeként díjmentes

nem lehetséges

A csomag részeként díjmentes

nem lehetséges

díjmentes

nem lehetséges

díjmentes

felmerüléskor

25 Ft/üzenet

nem lehetséges

díjmentes

hó végén

25 Ft/üzenet

nem lehetséges

díjmentes

hó végén

0,4 %, min. 500 Ft,
+ 0,6 %

0,9%, min. 208,-Ft
+0,6%

0,6%

hó végén

100 Ft/hó
A csomag részeként
díjmentes
A csomag részeként
díjmentes

hó végén
hó végén
hó végén

Számlavezetés során felszámítandó jutalékok, díjak:
Pénztári készpénz felvét
Pénztári készpénz befizetés

díjmentes

Forint átutalás Bankon kívülre3

elektronikus
úton

Forint átutalás Bankon kívülre3

papír alapon

Forint átutalás Bankon belül ügyfelek között

3

Forint átutalás Bankon belül ügyfelek között3

elektronikus
úton

papír alapon

hó végén

0,15%,min.100Ft,max. 5000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
az akció ideje alatt: díjmentes

0,45%, min. 52 Ft,
+ 0,3 % max. 9117 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,2 %, min. 300 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,5 %, min. 208 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,05%,min.60 Ft,max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
az akció ideje alatt díjmentes

0,35%, min. 52 Ft
+ 0,3 % max. 9117 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,35%, min. 52 Ft
+ 0,3 % max. 9117 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,05 %,min.200 Ft, max. 4000 Ft,
0,3 % max. 6000 Ft

+

Forint átvezetés Bankon belül saját számlák között

díjmentes

Átutalás jóváírása

hó végén

díjmentes

Tartós átutalás Bankon kívülre3

0,1 %, min. 100 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,1 %, min. 60 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

Tartós átutalás Bankon belül ügyfelek között 3
Tartós átvezetés Bankon belül saját számlák között

hó végén

0,40%,min.104 Ft,
+0,3%max.6000 Ft
0,40%,min.104 Ft,
+0,3%max.6000 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

díjmentes

Csoportos beszedési megbízás terhelése

hó végén

80 Ft/tétel

74 Ft/tétel

0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

Deviza átutalás Forint számla terhére Bankon kívülre
SWIFT rendszeren - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán 1 3

elektronikus
úton

0,15 %, min.10 EUR, max. 200 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,50 %, min. 3630 Ft, max.
119.485 Ft
+ 0,3 % max. 6.000 Ft

0,10 %, min. 8 EUR,
max. 150 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

Deviza átutalás Forint számla terhére Bankon kívülre
SWIFT rendszeren - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán 1 3

papír alapon

0,20 %,min. 10 EUR, max. 200 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,50 %, min. 3630 Ft,
+ 0,3 % max. 125485 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

Deviza átutalás Forint számla terhére Bankon kívülre
SEPA rendszeren - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán 1 3

elektronikus
úton

0,15 %, min.10 EUR, max. 170 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,50 %, min. 3630 Ft,
+ 0,3 % max. 125485 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

Deviza átutalás Forint számla terhére Bankon kívülre
SEPA rendszeren - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán 1 3

papír alapon

0,20 %,min. 10 EUR, max. 170 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,50 %, min. 3630 Ft,
+ 0,3 % max. 125485 Ft

0,10 %, min. 8 EUR,
max. 150 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

5 EUR

2 EUR

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,10%, min. 2078 Ft, max.
67535 Ft
0,10%, min. 2078 Ft, max.
67535 Ft
0,35%, min. 52 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

jóváírással
egyidejűleg
jóváírással
egyidejűleg
felmerüléskor

0,1 %, min. 100 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,35%, min. 52 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

Deviza jóváírás Forint számla javára SWIFT rendszeren - Hungária
Takarék deviza vételi árfolyamán 1
Deviza jóváírás Forint számla javára SEPA rendszeren - Hungária Takarék
deviza vételi árfolyamán 1
Átutalás Forint számláról devizaszámlára Bankon belül
elektronikus
ügyfelek között - Hungária Takarék deviza eladási
úton
árfolyamán1 3

Átutalás Forint számláról devizaszámlára Bankon belül
ügyfelek között - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán1 3

papír alapon

Átvezetés Forint számláról devizaszámlára Bankon belül
saját számlák között - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán1

elektronikus
úton

Átvezetés Forint számláról devizaszámlára Bankon belül
saját számlák között - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán1

papír alapon

Forint számla terhére indított Forint átutalás külföldre1 3

1,50 EUR

díjmentes

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft,

Hatósági átutalás, átutalási végzés terhelése
Beszedési megbízás terhelése3
Kifizetési utalvány (postai díjon felül)

3
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felmerüléskor

díjmentes

0,3 %,min. 4000 Ft, max. 135000 Ft,
+ 0,3 % max 6000 Ft

Forint számla javára érkezett Forint átutalás külföldről 1
GIRO-ban teljesített fizetések visszavonása (RECALL) (postai díjon felül)

1 EUR

felmerüléskor

0,2 %,min. 3500 Ft,
max. 115000 Ft,
+ 0,3 % max 6000 Ft
díjmentes

1000 Ft
0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor
díjmentes

nem lehetséges

felmerüléskor

felmerüléskor
0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

Üdvözlő számlacsomag
Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a
számlán tartandó)
Egyszeri számlanyitási díj
Csomagváltás díja

5.000.- Ft

Esedékesség
felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

345 Ft/hónap

hó végén

100 Ft/hó

hó végén

Számlavezetési/számlacsomag díj:

Internetbank szolgáltatás díja
SMS szolgáltatás díja
Letiltás feloldásának a díja
SMS díj SMS szolgáltatás esetén (Hírnök,
Strázsa, Hívjon)
SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet
esetén
Számlavezetés során felszámítandó jutalékok, díjak:
Pénztári készpénz felvét
Pénztári készpénz befizetés
Forint átutalás Bankon
kívülre3

elektronikus
úton

Forint átutalás Bankon
kívülre3

papír alapon

Forint átutalás Bankon belül
ügyfelek között3

elektronikus
úton

Forint átutalás Bankon belül
ügyfelek között3

papír alapon

Forint átvezetés Bankon belül saját számlák
között
Átutalás jóváírása
Tartós átutalás Bankon kívülre3
Tartós átutalás Bankon belül ügyfelek között3
Tartós átvezetés Bankon belül saját számlák
között
Csoportos beszedési megbízás terhelése
Deviza átutalás Forint
elektronikus
számla terhére Bankon
úton
kívülre SWIFT rendszeren Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán 1 3
Deviza átutalás Forint
papír alapon
számla terhére Bankon
kívülre SWIFT rendszeren Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán 1 3
Deviza átutalás Forint
elektronikus
számla terhére Bankon
úton
kívülre SEPA rendszeren Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán 1 3
Deviza átutalás Forint
papír alapon
számla terhére Bankon
kívülre SEPA rendszeren Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán 1 3
Deviza jóváírás Forint számla javára - Hungária
Takarék deviza vételi árfolyamán 1
Deviza jóváírás Forint számla javára - Hungária
Takarék deviza vételi árfolyamán 1
Átutalás Forint számláról
elektronikus
devizaszámlára Bankon
úton
belül ügyfelek között Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán1 3

200 Ft/hó, az akció ideje alatt díjmentes

hó végén

díjmentes

felmerüléskor

25 Ft/üzenet
25 Ft/üzenet

hó végén
hó végén

0,4 %, min. 500 Ft,
+ 0,6 %

hó végén

díjmentes

hó végén

0,15%, min.100Ft,max. 5000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,2 %, min. 300 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

0,05 %, min. 200 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén

díjmentes

hó végén

díjmentes

hó végén

0,1 %, min. 100 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,1 % min. 60 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
díjmentes

hó végén
hó végén
hó végén

80 Ft/tétel

hó végén

0,15 %, min.10 EUR, max. 200 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

0,20 %,min. 10 EUR, max. 200 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

0,15 %, min.10 EUR, max. 170 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

0,20 %,min. 10 EUR, max. 170 EUR,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

5 EUR

jóváírással egyidejűleg

1,50 EUR

jóváírással egyidejűleg

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

0,1 %, min. 100 Ft, max. 4000 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

0,05%, min. 60 Ft, max. 4000 Ft,

felmerüléskor

0,3 %,min. 4000 Ft, max. 135000 Ft,
+ 0,3 % max 6000 Ft

felmerüléskor

Forint számla javára érkezett Forint átutalás
külföldről1

díjmentes

felmerüléskor

GIRO-ban teljesített fizetések visszavonása
(RECALL) (postai díjon felül)

1000 Ft

felmerüléskor

Átutalás Forint számláról
papír alapon
devizaszámlára Bankon
belül ügyfelek között Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán1 3
Átvezetés Forint számláról
elektronikus
devizaszámlára Bankon
úton
belül saját számlák között Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán1
Átvezetés Forint számláról
papír alapon
devizaszámlára Bankon
belül saját számlák között Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán1
Forint számla terhére indított Forint átutalás
külföldre1 3

Hatósági átutalás, átutalási végzés terhelése3
Beszedési megbízás terhelése3
Kifizetési utalvány (postai díjon felül)
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0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,2 %, min. 500 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hó végén
hó végén
hó végén

Költségek – 2017. január 6. után megnyitásra
került fizetési számlák esetében

Csemete számla

Előre bejelentett kp. felvétel elmaradása

nem lehetséges

Nebuló, Ugródeszka,
Hagyományos, Újító, Pezsdítő,
Komplex számlacsomag
0,3%, min. 5.000,- Ft

Rezsicsökkentő
számla

Készpénzátutalási megbízás jóváírása/db

nem lehetséges

nem lehetséges

0,2%, min. 5195
Ft
200 Ft

nem lehetséges

0,3%, min. 5.000,Ft
nem lehetséges

Sorbaállítási szerződés

nem lehetséges

1 100 Ft

1039 Ft

díjmentes

1 100 Ft

Sorbaállítás díja/tétel

nem lehetséges

220 Ft

208 Ft

díjmentes

220 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

díjmentes

0,3%, min. 20000
Ft, max. 120000 Ft
+ 0,3 % max. 6000
Ft
díjmentes

Nem honos egységben történő forgalmazás
VIBER utalás teljesítése3

Csoportos
munkavállalói
számlacsomag2
díjmentes

Üdvözlő
számlacsomag

díjmentes
nem lehetséges

0,3%, min. 20000 Ft, max. 120000
Ft
+ 0,3 % max. 6000 Ft

díjmentes

300 Ft/hó (Nebuló
számlacsomagban Internetbankos
kivonat esetén 2017.08.01-től
akciós jellegel visszavonásig 0.- Ft)

Hó végi zárlati díj (esedékes minden hónap végén)

0,45%, min.
20780 Ft,
+ 0,3 % max.
6000 Ft
104 Ft/hó

Fizetési számlakivonat díja (hó végi):
- postai

díjmentes

- InternetBank

díjmentes

- email

díjmentes

Számlával összefüggő egyszerű igazolás
(számlaszám, aktuális egyenleg) díja
Számlával összefüggő egyéb igazolás díja
–
tárgyévi információt tartalmazó- egy
időszakról
–
korábbi évekről (évente)
Ügyfél kérésére tételes bankszámla kivonat
másolat, pótlás (forgalmi kivonat)- tárgyévi, egy
időszaki
Számlatulajdonos kérésére egyéb másolat készítés
Bankinformáció
Felhatalmazás kezelésének díja

nem lehetséges

Igazolás csoportos beszedési megbízásokra
vonatkozó felhatalmazásokról

nem lehetséges

550 Ft

520 Ft

díjmentes

550 Ft

2.113 Ft

2078 Ft

díjmentes

2.113 Ft

2.113 Ft

2078 Ft

díjmentes

2.113 Ft

212 Ft/oldal

208 Ft/oldal

díjmentes

212 Ft/oldal

200 Ft/oldal

104 Ft/oldal

díjmentes

200 Ft/oldal

5.283 Ft

5195 Ft

díjmentes

5.283 Ft

díjmentes

317 Ft

díjmentes

212 Ft/oldal

díjmentes
317 Ft

Egyéb postaköltség

312 Ft

postai tényleges költség

Telefax igénybevétel

212 Ft/oldal

208 Ft/oldal

Meghatalmazott (rendelkező) bejelentése, törlése

nem lehetséges

díjmentes

Elhalálozási rendelkezés

nem lehetséges

díjmentes

Csoportos beszedéshez limitfigyelés

nem lehetséges

díjmentes

Ügyfél kérésére végzett számla zárolás-, törlés

díjmentes

Felszólító levél

700,- Ft /ügyfél

Felmondó levél

700,- Ft /ügyfél

Nyomtatványköltség (bruttó)
-

átutalási megbízás

díjmentes

8,- + áfa = 10,- Ft/db

-

devizaátutalási megbízás

nem lehetséges

79,- + áfa = 100,- Ft/db

beszedési megbízás

nem lehetséges

31,- + áfa = 40,- Ft/db

nem lehetséges

31,- + áfa = 40,- Ft/db

-

hatósági átutalási megbízás

Azonnali nagy összegű pénztári készpénzfelvételi
felár
Pénzérme befizetés (címletenként 50 db felett)
Át nem vett bankkártya/PIN őrzési díja 90 nap után
Igazolás kiállítása kártyával végzett tranzakcióról
Haláleseti kedvezményezett utólagos (nem
számlanyitáskor történő)
jelölése/módosítása/törlése
Postaköltség (eseti levelek esetén) belföldre,
külföldre

nem lehetséges

8,- + áfa = 10,Ft/db
79,- + áfa = 100,Ft/db
31,- + áfa = 40,Ft/db
31,- + áfa = 40,Ft/db
0,20%, min. 5 500
Ft
2,00%, min. 120 Ft
1 200 Ft
600 Ft
1 750 Ft

0,20%, min. 5 500 Ft

díjmentes

2,00%, min. 120 Ft
1 200 Ft
600 Ft
1 750 Ft

díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes

nem lehetséges

mindenkor hatályos postai díjak + 100 Ft/oldal

díjmentes

Rendkívüli ügyintézési díj
Számlazárolás,
számlaletiltás
beállítása/módosítása/feloldása
Számlamegszüntetési díj (6 hónapon belül nyitott
számla felmondásakor)
Csoportos beszedési megbízásra szóló felhatalmazó
levél befogadása/módosítása/törlése papír alapon
Teljesítésre váró csoportos beszedési megbízás
teljesítésének letiltása
Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél
befogadása/módosítása/törlése
Váltó kezelésének díja

nem lehetséges
nem lehetséges

2 500 Ft/alkalom
500 Ft

díjmentes
díjmentes

mindenkor hatályos
postai díjak + 100
Ft/oldal
2 500 Ft/alkalom
500 Ft

nem lehetséges

3 000 Ft

díjmentes

3 000 Ft

nem lehetséges

100 Ft

díjmentes

100 Ft

nem lehetséges

500 Ft

díjmentes

500 Ft

nem lehetséges

600 Ft

díjmentes

600 Ft

nem lehetséges

0,1%, min. 10 000 Ft

díjmentes

Rendszeres
átvezetési/átutalási
megbízás
befogadása/módosítása/törlése papír alapon
Rendszeres átutalási megbízás törlésének díja –
amennyiben a megbízás a 2. teljesítési időpont előtt
kerül visszavonásra
Deviza jóváírás függő számláról
Társtulajdonos/Állandó meghatalmazott utólagos
(nem számlanyitáskor történő) bejelentése/törlése
Irattári tétel visszakeresése 1 évnél régebbi tétel
esetén
Irattári tétel visszakeresése 5 évnél régebbi tétel
esetén

nem lehetséges

100 Ft

díjmentes

0,1%, min. 10 000
Ft
100 Ft

nem lehetséges

2 000 Ft

díjmentes

2 000 Ft

nem lehetséges
nem lehetséges

10 EUR
500 Ft

díjmentes
díjmentes

10 EUR
500 Ft

nem lehetséges

2 500 Ft

díjmentes

2 500 Ft

nem lehetséges

15 000 Ft

díjmentes

15 000 Ft
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nem
nem
nem
nem

lehetséges
lehetséges
lehetséges
lehetséges

Költségek – 2017. január 6-ig megnyitásra került fizetési
számlák esetében

Csemete számla

Előre bejelentett kp. felvétel elmaradása

nem lehetséges

Nebuló, Ugródeszka,
Hagyományos, Újító, Pezsdítő,
Komplex számlacsomag
0,3%, min. 5.000,- Ft

0,2%, min. 5195 Ft

Csoportos
munkavállalói
számlacsomag2
díjmentes

Készpénz átutalási megbízás jóváírása/db

nem lehetséges

nem lehetséges

200 Ft

nem lehetséges

Sorba állítási szerződés

nem lehetséges

1 100 Ft

1039 Ft

díjmentes

Sorba állítás díja/tétel

nem lehetséges

220 Ft

208 Ft

díjmentes

Nem honos egységben történő forgalmazás
VIBER utalás teljesítése3

Hó végi zárlati díj (esedékes minden hónap végén)

Rezsicsökkentő számla

díjmentes
nem lehetséges

0,3%, min. 20000 Ft, max.
120000 Ft
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,45%, min. 20780 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

0,3 % max. 6000 Ft

díjmentes

300 Ft/hó (Nebuló
számlacsomagban Internetbankos
kivonat esetén 2017.08.01-től
akciós jellegel visszavonásig 0.Ft)

104 Ft/hó

díjmentes

550 Ft

520 Ft

díjmentes

Fizetési számlakivonat díja (hó végi):
- postai

díjmentes

- InternetBank

díjmentes

- email

díjmentes

Számlával összefüggő egyszerű igazolás (számlaszám,
aktuális egyenleg) díja
Számlával összefüggő egyéb igazolás díja
–

tárgyévi információt tartalmazó- egy időszakról

2 113 Ft

2078 Ft

díjmentes

–

korábbi évekről (évente)

2.113 Ft

2078 Ft

díjmentes

212 Ft/oldal

208 Ft/oldal

díjmentes

200 Ft/oldal

104 Ft/oldal

díjmentes

5.283 Ft

5195 Ft

Ügyfél kérésére tételes bankszámla kivonat másolat,
pótlás (forgalmi kivonat)- tárgyévi, egy időszaki
Számlatulajdonos kérésére egyéb másolat készítés
Bankinformáció
Felhatalmazás kezelésének díja

nem lehetséges

Igazolás csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó
felhatalmazásokról

nem lehetséges

díjmentes
317 Ft

Egyéb postaköltség

312 Ft

díjmentes

208 Ft/oldal

díjmentes

postai tényleges költség

Telefax igénybevétel

212 Ft/oldal

Meghatalmazott (rendelkező) bejelentése, törlése

nem lehetséges

díjmentes

Elhalálozási rendelkezés

nem lehetséges

díjmentes

Csoportos beszedéshez limitfigyelés

nem lehetséges

Ügyfél kérésére végzett számla zárolás-, törlés

díjmentes
díjmentes

Felszólító levél

700,- Ft /ügyfél

Felmondó levél

700,- Ft /ügyfél

Nyomtatványköltség (bruttó)
-

átutalási megbízás

díjmentes

8,- + áfa = 10,- Ft/db

-

deviza átutalási megbízás

nem lehetséges

79,- + áfa = 100,- Ft/db

-

beszedési megbízás

nem lehetséges

31,- + áfa = 40,- Ft/db

-

hatósági átutalási megbízás

nem lehetséges

31,- + áfa = 40,- Ft/db

1 A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolódó bel- és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. A tranzakciókat
terhelő egyszeri költségtételek a devizában és valutában végzett fizetési megbízásokra vonatkozó hirdetmény szerint kerülnek felszámításra.
2 2013. 09. 06-tól visszavonásig akciós jelleggel a Csemete számla pénzforgalmi jutalékai nem kerülnek felszámításra.
3 A 0,3 % max. 6000 Ft, az átutalás 20.000 Ft –ot meghaladó részére kerül felszámításra.
A számlacsomagokba tartozó szolgáltatások kedvezménye akciós jelleggel került meghirdetésre, Csemete számla esetén 2013.09.01-től, Nebuló esetén 2014. szeptember 22-től, Ugródeszka,
Hagyományos, Újító, Pezsdítő, Komplex számlacsomag esetén 2014. szeptember 3-tól, Csoportos munkavállalói számlacsomag 2 esetén 2015.02.02-tóll és 2017.03.30-tól, Üdvözlő számlacsomag esetén
2016.11.09-től visszavonásig.
Mentes a jutalék és díjfizetési költség alól:
a Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések (stornó tételek)
átvezetés az ügyfél lakossági bankszámlájáról lekötött betétszámlára és vissza.
ha a tranzakció célja - az ügynöki tevékenység keretében Takarékbanki számlára végrehajtott utalás - értékpapír vásárlás (forintban vagy devizában),
amennyiben a fizető fél, valamint a kedvezményezett személye megegyezik
ha a tranzakció célja hiteltörlesztés - beleértve a folyószámlahitelt és a hitelkártyát is.
Csoportos munkavállalói2 számlacsomag mellett igénybevett hitelhez kapcsolódó kedvezmény részletei:
A kedvezményt bármely, a Takaréknál Csoportos Munkavállalói Számlacsomag2-vel rendelkező ügyfél érvényesítheti a Takarék által fogyasztónak nyújtott hitel igénybevétele esetén, a hitelhez kapcsolódó
egyszeri vagy rendszeresen fizetendő díjak és/vagy költségek mérsékléséhez az igénylők választása szerint (kamat vagy kamatszerű kezelési költség mérsékléséhez a kedvezmény nem érvényesíthető).
Jellemzően előforduló díjak (a teljesség igénye nélkül):
hitelképesség vizsgálati díj;
bonyolítási díj;
folyósítási jutalék;
nem folyószámla hitelhez kapcsolódó rendelkezésre tartási díj;
szerződésmódosítási díj
helyszíni szemle díja;
előtörlesztési díj;
hitel zárlati díj;
Jellemzően előforduló, harmadik személy részére fizetendő költségek (a teljesség igénye nélkül):
tulajdoni lap(ok) lekérdezésének költsége;
térképmásolat költsége;
értékbecslés költsége;
értékbecslés felülvizsgálat költsége;
közokiratba foglalás költsége (saját dolgozóinknál a közokiratba foglalástól a KHB eleve eltekinthet, ebben az esetben ez a kedvezmény keretét nem terheli);
földhivatali eljárás (jelzálogbejegyzés) költsége;
A díj- és költség kedvezmény 100.000 Ft/fő/év keretét nem terhelik az egyes termékekhez kapcsolódó (konstrukció vagy akció biztosította) kedvezmények.
Késedelmi kamat: A számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése esetén felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke a késedelmes napokra mindenkori jegybanki
alapkamat + 6%
OBA betétbiztosítással kapcsolatos információk:
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 Takarék – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes
Ügyfél-tájékoztatót („Kimutatást”, Hpt. 275. § (5)) ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Takaréknál, 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 Takarék a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy
a Takarék ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.
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