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HATÁRIDŐS BETÉT
Általános szerződési feltételek
1. Betétet a Szarvas és Vidéke körzeti Takarékszövetkezet és a betétes megállapodása alapján, minimum
1.000,- Ft és ezer forinttal maradéktalanul osztható összeget, névreszólóan a rendelkezési jog fenntartásával
minden természetes személy elhelyezhet.
2. A Takarékszövetkezetnél a törvényi rendelkezés értelmében kizárólag névreszólóan lehet betétet
elhelyezni. A betétet elhelyező személytől (a továbbiakban betéttulajdonos) különböző, de az okirat felett
rendelkezésre jogosult kedvezményezett is megjelölhető.
Az okirat megnyitásakor a Takarékszövetkezetnek fel kell venni - az OBA biztosításhoz, valamint a
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében az okirat tulajdonosának, illetőleg a kedvezményezettjének azonosításához szükséges adatokat, amelyeket a
belső adatbázisban is fel kell tüntetni. Ezáltal a jelen okirat tárgyát képező betét személyenként – a
tulajdonos egyéb, jelen pénzintézetnél elhelyezett betéteivel összevontan kamatokkal együtt a mindenkor
hatályos 2013. évi CCXXXVII. törvényben (továbbiakban: Hpt.) foglalt feltételek szerint az Országos
Betétbiztosítási Alap által biztosított.
A betéttulajdonos(ok) azonosítását csak személyazonosításra meghatározott okmányok valamelyikének
bemutatása alapján szabad elvégezni.
Azonosításhoz szükséges adatok meg nem adása esetén a Takarékszövetkezet az okiratot, illetve a
kedvezményezett megjelölését nem fogadhatja el.
A betétszerződés fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos
személyét érintően bekövetkezett változásokról az üzletfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt
munkanapon belül a Takarékszövetkezetet értesíteni.
3. Az okirat megnyitásakor az azonosító adatok felvétele mellett, személyi igazolványhoz kötötten lehet
megnyitni.
A betétet két vagy több személy külön-külön vagy együttes rendelkezéséhez kötötten is el lehet helyezni.
Az okiratot megszüntetni minden esetben a tulajdonos(ok) által megadott aláírásának és személyi
igazolványának egyidejű bemutatására lehet teljesíteni.
4. Több személy által együttesen elhelyezett, külön-külön rendelkezéshez kötött betét esetében valamennyi
betétes egyetemlegesen (bármelyikük a teljes betétösszeg erejéig) jogosult a betét feletti rendelkezésre.
5. Több személy által együttes rendelkezéssel nyitott okirat feletti rendelkezésre valamennyi betétes
együttesen jogosult. Ellenkező kikötés hiányában az okiratban elhelyezett összeg tulajdoni hányada egyenlő.
6. Az okiratot megszüntetni csak a kiállító Takarékszövetkezeti kirendeltségnél (betétgyűjtő pénztárnál)
annak egyidejű bemutatása mellett lehet. A betét összegét és a kamatot a kirendeltség az okirat bevonása
ellenében kifizeti.
7. A Takarékszövetkezet a betét után a közzétett "Hirdetmény" alapján meghatározott mértékű kamatot
fizet.
Az okiratban elhelyezett betét egységes betéti kamatláb mutatóját (EBKM) - két tizedesjegy pontossággal - a
Takarékszövetkezet mindenkor hatályos "Hirdetmény"-e határozza meg.
8. A betét lejárata 3 hónap, a lekötési időn belül havi sávos kamatozású. Kamatszámításnál minden
hónapot 30 naposnak kell tekinteni. A kamatszámítás módját az "Általános Üzletszabályzat" tartalmazza. A
lejáratkor a Takarékszövetkezet kamatos kamatot térít. A Takarékszövetkezet kötelezi magát, hogy a
túloldalon szereplő összeget bármikor, az elfekvési időnek megfelelő napi kamattal együtt kifizeti, kivéve ha a
felvét az 1. hónapon belül történik. Egy hónapon belüli felvét esetén a Takarékszövetkezet kamatot nem
fizet. A betét az elhelyezés napjától a lejáratot, illetve lejárat előtti megszüntetés esetén a megszüntetést
megelőző napig kamatozik. A teljes futamidőre járó kamattal növelt betét összege a lejárat, illetve lejárat
előtti megszüntetés esetén a megszüntetés napján vehető fel. Lejárat után nem kamatozik.
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9. A Takarékszövetkezet jogosult a betét kamat mértékét, a futamidő alatt is egyoldalúan módosítani, ha a
bankközi hitelkamatok, a fogyasztói árindex, a jegybanki alapkamat, az állampapírok hozama és a
Takarékszövetkezet forrásköltsége változik.
10. Az új kamatmértéket legalább 15 nappal a módosítást megelőzően napilap útján és a kirendeltségek
ügyfélterében közzétett "Hirdetmény"-ben a Takarékszövetkezet köteles bejelenteni. A kamatváltoztatás a
módosítás hatálybalépésének napját megelőző betéti időszak kamatfeltételeit nem érinti.
Amennyiben a betétes a Takarékszövetkezet módosítását nem fogadja el, úgy jogában áll a szerződést - az
új feltételek érvénybelépésének időpontjáig - felmondani.
A felmondási idő - ha a szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az új feltételek
érvénybelépésének időpontjától számított 30 nap.
A felmondási idő lejártáig - amennyiben az eredeti szerződési feltételek (lekötési idő) teljesülnek - a
Takarékszövetkezet a módosítást megelőző kamat fizetésére köteles.
Amennyiben a betétes a felmondás lehetőségével nem él, úgy az a módosítás tudomásulvételét jelenti.
11. A betét összegének visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el.
12. A lekötött betétek kamatát a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott
kamatadó terheli.
13. A betét titkos. Adatairól (pl. a betétes nevéről, a betét összegéről stb.) a betét tulajdonosának vagy
törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül - a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott esetek
kivételével - a Takarékszövetkezet más részére felvilágosítást nem ad.
A betétek végrehajtásával kapcsolatban a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (a
továbbiakban: Vht.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell a Takarékszövetkezetnek eljárni.
A Takarékszövetkezet a pénzmosás gyanújának esetén az erre vonatkozó a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény értelmében köteles
eljárni.
14. Ha az okirat elvész, vagy megsemmisül, ezt a tényt a kiállítóhelynél azonnal be kell jelenteni, hogy a
betétes az okirathoz fűződő jogait közjegyzői megsemmisítési eljárás útján érvényesíthesse.
15. Jelen Általános szerződési feltételek a Takarékszövetkezet kirendeltségeiben kifüggesztett Hirdetménnyel
és az Általános Üzletszabályzattal együtt érvényesek.
16. Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), a takarékbetétekről szóló 1989. évi 2.sz. tvr., a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.), a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, a hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a Takarékszövetkezet Általános
Üzletszabályzata, a TKSZ takarékbetétekre vonatkozó és a pénzmosással kapcsolatos üzletszabályzataiban
foglaltak az irányadók.
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