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Hirdetmény
EUR pénzforgalmi bankszámla-vezetés díjtételei
Érvényes: 2016. június 01-től

Számlanyitási díj
Számlafenntartási jutalék
Látraszóló betét
Lekötött számla betét

0,- EUR
10 EUR
0,05%
1hó
3hó
6hó
12hó
EUR pénzforgalmi bankszámla lekötött számla betét
Hirdetmény alapján

EUR utalás EUR-ban papír alapon
-EUR zónába
0,40%
de min. 10,- EUR
-EUR zónán kívül
Konverzió EUR számláról HUF számlára bankon belül,
0,40%
de min. 10,- EUR
papír alapon
Konverziós utalás papír alapon
-EUR zónába
forint számláról lehetséges
-EUR zónán kívül
EUR
EUR-ban
0,20%
de min. 2,- EUR
Befizetés
Forintban
jutalékmentes
EUR-ban
0,475%
de min. 4,- EUR
Felvét
Forintban
0,475%
de min. 400,- Ft
Bejelentett, de meghiúsult készpénzfelvétel
0,1%, de minimum 5.000,- Ft
Meghitelezési kamat negatív egyenleg miatt
5,00%
Számlanyitáskor elhelyezett minimális látraszóló betét
30,- EUR
Számlán lévő minimális egyenleg
30,- EUR
Jóváírás devizaszámlára
0,05%, de min 5 EUR max. 50 EUR
Könyvelési bizonylat másolat
2,- EUR
Bankszámla kivonat másolat
4,- EUR
Adathiányos téves bizonylat javítása
jutalékmentes
EUR pénzforgalmi bankszámlát érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje:
A tárgynapon benyújtott pénzforgalmi megbízások(átvezetések) kirendeltségen belüli
teljesítésének határideje:
A számlatulajdonosok által benyújtott és a Takarékszövetkezet más kirendeltségén
vezetett számlára indított megbízások címzett számláján történő lekönyvelésének
határideje:
Más hitelintézetnél vezetett EUR számlára indított megbízások címzett EUR számláját
vezető hitelintézethez történő megérkezésének határideje:T+2 munkanap (mint
értéknap):
hétfő-péntek - 8:30 óráig leadott megbízás
hétfő-péntek - 8:30 óra után leadott megbízás
A számlatulajdonos által indított, a partner hitelintézet által le nem könyvelt és
visszautalt tétel fogadásának napja:
A számlatulajdonos számlája javára érkező átutalások jóváírásának napja a
kirendeltségen:
EUR-ban a Takarékszövetkezet bankszámláján

tárgynap
tárgynap

tárgynapot követő
második munkanap
tárgynapot követő
harmadik munkanap
partner hitelintézet
indítását követő
második munkanap

a jóváírás napján illetve

eredeti értéknappal
a beérkezéstől számított két
valutanap

konverzióval
Fizetési megbízások összegének átváltásánál alkalmazott árfolyam:
deviza átutalás forintban indítva
deviza jóváírás forintban

A terhelés napján érvényes
saját deviza eladási árfolyam
A jóváírás napján érvényes
saját deviza vételi árfolyam

Szarvas, 2016. május 31.
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