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HIRDETMÉNY
Lakossági bankszámlavezetés díjtételeiről
Hatályos
2014. október hó 15. napjától nyílt számlákra vonatkozóan
TAKARÉKOS BANKSZÁMLA
forgalmi díj* felszámítása mellett
Számlanyitási díj
számlanyitáskor
Számlavezetési díj
Minden megkezdett hónap után
Csomagdíj
Számlanyitáskor, csomagváltáskor
Számlanyitáskor elhelyezendő
minimális látra szóló betét összege
Állandó meghatalmazott bejelentése
(bejelentéskor)
Állandó meghatalmazás módosítása
(bejelentéskor)
Rendszeres átutalási megbízás megadása, módosítása, törlése
(bejelentéskor)
Csoportos beszedési megbízás megadása, módosítása, törlése
(bejelentéskor)
Rendszeres átutalási megbízás teljesítése
Bankon belül saját számlák közt
Bankon belül
Bankon kívül
Csoportos beszedési megbízás teljesítése
Bankon belül
Bankon kívül
Felhatalmazáson alapuló beszedés
Átutalás bankon belül
Papíralapú átutalási megbízás
Elektronikus átutalási megbízás
Átutalás saját számlák közt
Átutalás bankon kívül
Papíralapú átutalási megbízás
Elektronikus átutalási megbízás
Hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés
Deviza átutalás forintszámláról
Papíralapú átutalási megbízás
Deviza átutalás fogadása forintban
(amennyiben az átutaló fél nem vállalja a költséget)
Forint átutalás fogadása
Bankon belül
Bankon kívül
Készpénz befizetés fizetési számlára
Készpénz kifizetése fizetési számláról
Zárlati díj
Meghitelezési kamat fedezetlenség esetén
Felszólító levél tartozás kiegyenlítésére
SMS küldés díja egyenlegről
Bankszámlakivonat másolata
Számlaforgalmi kimutatás készítése

300.-Ft
50.-Ft
50.-Ft
1.000.-Ft
100.-Ft/alkalom
100.-Ft/alkalom
100.-Ft/megbízás
100.-Ft/megbízás
0,05%
100.-Ft/megbízás
100.-Ft/megbízás
100.-Ft/megbízás
100.-Ft/megbízás
0,2%, minimum 200.-Ft/tétel
0,2%, min.100.-Ft/tétel
0,15%, min.100.-Ft/tétel
0.-Ft
0,2%, minimum 200.-Ft /tétel
0,18%, min.150.-Ft/tétel
0,3%, minimum 300.-Ft/tétel
5.000,-Ft/tétel
2000.-Ft/tétel
0,05%
0,05%
0,05%
0,3%
300.-Ft/hónap
25%/év
1.500-Ft/alkalom
50.-Ft/SMS
1.500.-Ft/hónap
300.-Ft/lap

Igazolás kiadása
Ügyintézési díj

1.000.-Ft
2.000.-Ft

*Forgalmi díj kerül felszámításra a mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvénnyel érintett
tranzakciók után, a törvényben meghatározott illetékmérték szerint számított, és a bankszámlakivonaton
feltüntetett összegben.
A TAKARÉKOS bankszámlanyitás feltételei:
 18.életévét már betöltött természetes személy nyithatja;
 A számlához tartozzon legalább egy bankkártya;
 A számlához tarozzon rendszeres jövedelem- munkabér, nyugdíj, egyéb ellátás – átutalás vagy készpénz
befizetés;
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