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Üzleti bankkártya hirdetmény
Hatályos: 2017.06.01-től
Kártyatermékek:

MasterCard Business

MasterCard Electronic

8.000,-Ft

2.000,-Ft

nem lehetséges

nem lehetséges

nem lehetséges**

nem lehetséges

Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően)

éves díj

1.000,-Ft

PIN újragyártás díja
Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés
esetén)

1.000,-Ft

500,-Ft

2.000,-Ft

1.000,-Ft

Kártya letiltás díja

15.000,-Ft

2.000,-Ft

Éves díj
Társkártya éves díja*
Opcionális biztosítás havi díja

ATM kp. felvét (saját)

60,-Ft+0,9%

ATM kp. felvét (integrációs)

60,-Ft+0,9%

ATM kp. felvét (idegen belföldi)

250,-Ft+0,9%

ATM kp. felvét külföldön

4 EUR+1,6%

ATM egyenleg lekérdezés (saját)

100,- Ft

50,-Ft

ATM egyenleg lekérdezés (integrációs)

100,- Ft

50,-Ft

Bankpénztári POS kp. felvét (saját)
Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs)
Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi)
Bankpénztári POS kp. felvét külföldön
Kp. felvét postán
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját)
Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés
(integrációs)

100,-Ft+0,9% max.
12.100,-Ft
100,-Ft+0,9% max.
12.100,-Ft
350,-Ft+0,9% max.
12.350,-Ft
5 EUR+1,6% max. 75
EUR
350,-Ft+0,9% max.
12.350,-Ft

nem lehetséges
nem lehetséges
nem lehetséges
nem lehetséges
nem lehetséges

100,-Ft

50,-Ft

100,-Ft

50,-Ft

Vásárlás belföldön

díjmentes

Vásárlás külföldön

díjmentes

500.000,-Ft
300.000,-Ft
Napi ATM limit
Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és
1.000.000,-Ft
500.000,-Ft
vásárlás POS terminálon együttesen)**
*A számlához társkártya nem igényelhető, azonban több főkártya kibocsátása kérhető.
**Külföldre érvényes utazási biztosítás járul automatikusan a kártyához. A biztosítás díját az éves kártyadíj
tartalmazza.
Bankkártya letiltása: A bankkártya birtokosa a kártyája elvesztését vagy ellopását az esemény észlelését
követően azonnal a Takarékbank által üzemeltetett 24 órás ügyfélszolgálatán a +36-1-212-0202, valamint a
+36-40-100-100-as telefonszámokon az 1-es menüpont alatt jelentheti be, belföldről és külföldről egyaránt,
mely által a kártya letiltásra kerül az elfogadó hálózatban. Végleges letiltás érdekében a szóbeli bejelentést
legkésőbb a következő munkanapon a számlavezető kirendeltségen köteles írásban megerősíteni.
Szarvas, 2017.05.30.
Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

