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A Takarékszövetkezet a forintbankjegyek és érmék címletváltásáért és átváltásáért az alábbi díjat számítja fel:
Forint címletváltási díj / átváltás (kivéve forgalomból bevont forint fizetőeszközök átváltás)
díja – átadott bankjegyek esetén:
az átadott bankjegy 50 db alatt van és bankjegyre cseréli
az átadott bankjegy 50 db alatt van és max 100 db forintérmére cseréli
az átadott bankjegy 50 db felett van és bankjegyre vagy érmére cseréli:
•
az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének legfeljebb 5%-a,
•
az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintérme névértékének 10%-a;

Díjmentes
Díjmentes

Forint címletváltási díj /átváltás (kivéve forgalomból bevont forint fizetőeszközök átváltás)
díja – átadott érmék esetén:
50 db alatti forintérme cseréje
50 db feletti forintérme cseréje:
•
a névérték 10,0%-a

Díjmentes

Forgalomból bevont forint fizetőeszközök átváltás díja:

Díjmentes

A Takarékszövetkezet a valódi és forgalomképes forint bankjegyeken kívül a nehezen felismerhető és sérült (hiányos, szakadt, ragasztott,
szennyezett, stb) forint bankjegyeket illetve érméket váltja át azonos illetve más címletű forint bankjegyre, illetve forint érmére, kivéve ha
átvételkor nem állapítható meg egyértelműen, hogy azok értéket képviselnek. Utóbbi esetben a forint bankjegyeket és érméket a
Takarékszövetkezet utólagos elszámolásra veszi át.
A Takarékszövetkezet a fenti műveletek végzését nem köti nála vezetett fizetési számla meglétéhez, illetve általa nyújtott szolgáltatás
igénybevételéhez.
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Az ügyfelek a forgalomban lévő (forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznök minősülő forgalomképtelen) fizetőeszközök
címletváltását és átváltását valamint a forgalomból bevont fizetőeszközök átváltását a Takarékszövetkezet összes kirendeltségében elérik a
pénztárak nyitvatartási ideje alatt.
A forint bankjegyek és érmék részletes címletváltási és átváltási tájékoztatója a jelen hirdetménytől külön, de az Egyéb pénztári tételek alatt
került csatolásra.
A Hirdetmény módosításának indoka
A Takarékszövetkezet a fenti készpénzt érintő műveleteket a hatályos jogszabályok ( 11/2011.(IX.6.) és 12/2011.(IX.6 ) MNB rendelet, annak
módosításai, illetve a Magyar Nemzeti Bankról szóló -2013.évi CXXXIX.törvény) alapján aktualizálta.
 A forgalomból bevont szabályok meghatározásával, mivel a forgalomból bevont forint fizetőeszközöket mennyiségi korlátozás nélkül át
kell váltani, és beváltásért díjat nem lehet felszámolni.
 Forint bankjegy és érme átváltásnak minősül a nehezen felismerhető és sérült bankjegyeknek és érméknek azonos címletű forgalomképes
forintbankjegyre és érmékre történő cseréje.
 Az ügyfelek a forgalomban lévő (forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznök minősülő forgalomképtelen) fizetőeszközök
címletváltását és átváltását valamint a forgalomból bevont fizetőeszközök átváltását a Takarékszövetkezet összes kirendeltségében
igénybe vehetik a pénztárak nyitvatartási ideje alatt.
.
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