Hirdetmény
A lakossági bankszámláról történő díjmentes
készpénzkifizetésről és készpénzfelvételről
Hatályos: 2014.02.01-től
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Tv.)
36/A. § - a előírja a fogyasztók által díjtól és költségtől mentesen igénybe vehető
készpénzkifizetés és/vagy készpénzfelvétel lehetőségét és feltételeit. A Gyulai
Takarékszövetkezet a hivatkozott törvényen alapuló díjtól és költségtől mentes
készpénzkifizetést, illetve készpénzfeltételt e Hirdetményben rögzítettek szerint biztosítja az
arra jogosult ügyfeleinek.
1. A díjmentes készpénzkifizetés/készpénzfelvétel leírása
A törvény a fogyasztó által - a díjmentes készpénzkifizetésre/készpénzfelvételre szolgáló
fizetési számla megjelöléséről szóló nyilatkozatban - megjelölt fizetési számláról díj- és
költségmentes készpénzkifizetést, és/vagy készpénzfelvételt biztosít a fogyasztónak. A
törvény alapján a Gyulai Takarékszövetkezet korlátokat határoz meg a tranzakció típusára, a
tranzakciók számára, valamint a tranzakciók összegére vonatkozóan.
A díjmentes tranzakció típusok lehetnek:

1.1.





1.2.

forintban teljesített bankkártya útján történő készpénzfelvétel Magyarországon
elhelyezett bankjegykiadó gépből (ATM),
a Gyulai Takarékszövetkezet kirendeltségeiben teljesített forint készpénzkifizetés,
amely kizárólag azon fogyasztók számára lehetséges, akik 2013. november 22-én (a
36/A. § hatálybalépésének napján) nem rendelkeztek bankkártyával. Ezen lehetőség a
fogyasztóknak 2014. december 31-ig elérhető (ezt követően csak bankkártyával lehet
díjmentes a készpénzfelvétel).
bankkártya útján történő készpénzfelvétel és kirendeltség pénztáránál történő
készpénzkifizetés együttes lehetősége azon fogyasztók számára lehetséges, akik
2013. november 22-én (a 36/A. § hatálybalépésének napján) nem rendelkeztek
bankkártyával, de utána megigényelték azt. A fogyasztóknak az együttes lehetőség
2014. december 31-ig elérhető. Ezt követően csak bankkártyával elérhető a díjmentes
készpénzfelvétel.
A díjmentes tranzakciók számára és összegére vonatkozó előírások:

a) Díjmentes a fizetési számla pozitív egyenlege terhére végrehajtott készpénzfelvétel
és/vagy készpénzkifizetés az adott naptári hónapban első két alkalommal teljesített
tranzakció együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó mértékéig. Amennyiben a
havonta első két alkalommal végrehajtott tranzakció együttes összege meghaladja a
150.000 Ft-ot, a Gyulai Takarékszövetkezet a 150.000 Ft-ot meghaladó részre díjat számít
fel (a 150.000 Ft feletti részre a díj felszámítása arányosítással történik a mindenkor
hatályos hirdetmény szerinti kondíciók alapulvételével).
b) Díjmentes a részben vagy egészben hitelkeret terhére végrehajtott készpénzfelvétel
és/vagy készpénzkifizetés az adott naptári hónapban első két alkalommal teljesített
tranzakció együttes összegének az adott hónapban a fizetési számlára érkező jóváírások
összegének erejéig, de legfeljebb 150.000 Ft értékhatárig. Amennyiben a havonta első két
alkalommal végrehajtott tranzakció együttes összege meghaladja az adott hónapban a
fizetési számlára érkező jóváírások összegét, de maximum 150.000 Ft-ot, a Gyulai
Takarékszövetkezet az a feletti részre díjat számít fel (a díj felszámítása arányosítással
történik a mindenkor hatályos hirdetmény szerinti kondíciók alapulvételével).
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2. A díjmentes készpénzkifizetés/készpénzfelvétel
fontosabb tudnivalók:
A díjmentes
nyilatkozata.

2.1.

igénybevételével

készpénzkifizetés/készpénzfelvételhez

szükséges

kapcsolatos
a

fogyasztó

a) A nyilatkozat tartalmát az 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet határozza meg. A díjmentes
készpénzkifizetésre/készpénzfelvételre az a fogyasztó jogosult, aki:
 16. életévét betöltötte,
 Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 nyilatkozatot tesz a kedvezmény igénybevételéről.
b) A fogyasztó a nyilatkozattételre a következő módokon jogosult:
 személyesen a Gyulai Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén, vagy
 internetbank (Euro eBank) rendszeren keresztül.
A nyilatkozattételre vonatkozó további előírások:

2.2.






A fogyasztó a nyilatkozatában csak olyan fizetési számlát jelölhet meg, amelynek
tulajdonosa.
A fogyasztó kizárólag egy fizetési számlát jelölhet meg, amelyen az ingyenes
készpénzkifizetést/készpénzfelvételt igénybe kívánja venni. Újabb számla kijelölése
előtt a korábbi, még érvényben lévő nyilatkozatát a fogyasztónak vissza kell vonnia.
Egy fizetési számlához több tulajdonos esetén is csak egy nyilatkozat tehető. Közös
tulajdonú számla esetén elegendő egyetlen tulajdonos nyilatkozata.
Amennyiben a nyilatkozatban megjelölt fizetési számlához több bankkártya is
tartozik, az ingyenes készpénzfelvétel bármelyikkel igénybe vehető a fentebb
részletezett tranzakciók számára és összegére vonatkozó korlátozások betartásával.
A fogyasztó nyilatkozatot 2013. december 1-ét követően bármikor tehet és bármikor
visszavonhat. Az adott hónap 20. napjáig megtett, vagy visszavont nyilatkozatok a
következő hónap 1. napján lépnek hatályba. A 2014. január 20-ig tett nyilatkozatok
2014. február 1-én lépnek hatályba.

Gyula, 2014.01.23.

Bakonyi Ferencné
elnök – ügyvezető
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