Hirdetmény
A lakossági bankszámlavezetés költség-, jutalék- és díjtételeiről
Érvényes: 2015.10.06-tól
1. Takarék Minimum Számla

Tétel megnevezése

Tétel díja
díjmentes
nincs
200 Ft / hó
1 000 Ft
A kiválasztott bankkártya első éves díja
nem kerül felszámításra

Számlanyitás
Számlanyitáskor elhelyezendő összeg
Számlavezetési díj
Számlacsomag módosítási díj
Bankkártya díjkedvezmény

TRANZAKCIÓS DÍJAK
Eseti átutalási megbízás
0,55 % min.: 500 Ft
papír alapon
0,40 % min.: 250 Ft
elektronikus úton
Rendszeres átutalási megbízás
200 Ft / tétel
bankon belül és kívül
díjmentes
bankon belül saját számlák között
*
0,67 % min.: 9 298 Ft
VIBER átutalási megbízás
0,55 % min.: 500 Ft
Hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése
100 Ft / tétel
Beszedések teljesítése
díjmentes
Bankon belüli átvezetések saját számlák között
díjmentes
Takarékszövetkezeten belüli hiteltörlesztés
díjmentes
Sorba állítás
Készpénzes pénztári műveletek
díjmentes
készpénzbefizetés számlára
**
1 % min.: 700 Ft
készpénzkifizetés számláról
SZÁMLAKIVONATOK, ÉRTESÍTŐK, IGAZOLÁSOK, EGYÉB KÖLTSÉGEK*
díjmentes
Bankszámlakivonat
1
000
Ft
+ Magyar Posta Zrt. által meghirdetett
Fedezetlenségi értesítő, felszólítás
mindenkori díj

Bankinformáció

565 Ft / oldal

Számlatulajdonos kérelmére kiadott számlakivonat,
könyvelési bizonylat és egyéb okirat
Bankközi GIRO megbízás visszavonása (ideértve a
visszahívást is), módosítása
INTERNET BANK (opcionálisan választható)
Szolgáltatás havi díja
SMS üzenet
Jelszó letiltás, új belépési jelszó igénylése
SMS és TELEINFO (opcionálisan választható)
Szolgáltatás havi díja
SMS tételdíj belföldi mobil hívószámra
SMS tételdíj külföldi mobil hívószámra
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565 Ft / db
500 Ft
218 Ft/hó (akció: 2016.06.30-ig díjmentes)
27 Ft / SMS
218 Ft / tétel
250 Ft/hó (akció: 2016.06.30-ig díjmentes)
27 Ft / SMS
76 Ft / SMS
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Tétel megnevezése

Tétel díja

*

DEVIZAFORGALOM KONDÍCIÓI
Forint számla terhére indított devizaforgalmi
átutalás*** (MTB Zrt. által alkalmazott kedvezményes deviza
eladási árfolyamon)

Forint számla javára érkező devizaforgalmi
átutalás*** (MTB Zrt. által alkalmazott kedvezményes deviza
vételi árfolyamon)

Forintszámla terhére indított forint átutalás külföldre
Forintszámla javára érkező forint átutalás külföldről
Tévesen megadott nemzetközi bankszámlaszám
(IBAN) miatti költség
Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön
bankári levelezés
Telefax (pl.: SWIFT igazolás)
Sürgősségi felár
Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció
miatt

2. Lakossági Forint Bankszámla

papír alapú eseti átutalási megbízás díja
+ MTB Zrt. által felszámított 0,2 % min.:
3 500 Ft max.: 115 000 Ft
díjmentes + MTB Zrt. által felszámított
0,1 % min.: 2 000 Ft max.: 65 000 Ft
papír alapú eseti átutalási megbízás díja
+ MTB Zrt. által felszámított 0,2 % min.:
3 500 Ft max.: 115 000 Ft
díjmentes
külföldi bank által felszámított költség
0,1 % min.: 3 000 Ft
1 000 Ft / oldal
0,5 % min.: 5 000 Ft
5 000 Ft

2015.08.07-től már nem igényelhető

Tétel megnevezése

Tétel díja

Számlanyitás
Számlanyitáskor elhelyezendő összeg
Zárlati költség (minden megkezdett hónap után)
Számlacsomag módosítási díj
TRANZAKCIÓS DÍJAK
Eseti átutalási megbízás
papír alapon
elektronikus úton
Rendszeres átutalási megbízás
VIBER átutalási megbízás*
Hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése
Átvezetések Takarékszövetkezeten belül
papír alapon csak főszámla és alszámla között
elektronikusan bármely saját számla között
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díjmentes
2 000 Ft
565 Ft / hó
1 000 Ft

0,43 % min.: 261 Ft
0,36 % min.: 208 Ft
0,43 % min.: 261 Ft
0,67 % min.: 9 298 Ft
0,43 % min.: 261 Ft
díjmentes
díjmentes
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0,43 % min.: 261 Ft
Beszedések teljesítése
0,43 % min.: 261 Ft
Takarékszövetkezeten belüli hiteltörlesztés
díjmentes
Sorba állítás
Készpénzes pénztári műveletek
díjmentes
készpénzbefizetés számlára
**
0,78 % min.: 315 Ft
készpénzkifizetés számláról
SZÁMLAKIVONATOK, ÉRTESÍTŐK, IGAZOLÁSOK, EGYÉB KÖLTSÉGEK*
díjmentes
Bankszámlakivonat
Magyar Posta Zrt. által meghirdetett mindenkori díj
Fedezetlenségi értesítő, felszólítás
565 Ft / oldal
Bankinformáció
Számlatulajdonos kérelmére kiadott számlakivonat,
könyvelési bizonylat és egyéb okirat
Bankközi GIRO megbízás visszavonása (ideértve a
visszahívást is), módosítása
INTERNET BANK (opcionálisan választható)
Szolgáltatás havi díja
SMS üzenet
Jelszó letiltás, új belépési jelszó igénylése
SMS és TELEINFO (opcionálisan választható)
Szolgáltatás havi díja
SMS tételdíj belföldi mobil hívószámra
SMS tételdíj külföldi mobil hívószámra

565 Ft / db
0 Ft
218 Ft / hó
27 Ft / SMS
218 Ft / tétel
218 Ft / hó
27 Ft / SMS
76 Ft / SMS

A Lakossági Forint Bankszámlán végrehajtott devizaforgalom kondíciói megegyeznek az 1.
pontban feltüntetett kondíciókkal.

3. Lakossági Forint Bankszámla Takarék Kiváltó Hitellel történő együttes igénylése esetén

Tétel megnevezése

Tétel díja

0 Ft
Számlanyitáskor elhelyezendő összeg
255 Ft / hó
Zárlati költség (minden megkezdett hónap után)
TRANZAKCIÓS DÍJAK
0 Ft
Takarékszövetkezeten belüli hiteltörlesztés
Az ebben a pontban fel nem tüntetett díjak, költségek teljes mértékben megegyeznek az 2.
pontban szereplő kondíciókkal.
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4. OBA betétbiztosítással kapcsolatos információk
A jelen „Hirdetmény”-ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. §-ában felsoroltak kivételével – az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a www.oba.hu
honlapon tájékozódhat
Tájékoztatjuk, hogy a Bank – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által
megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Banknál, az adott időpontban
nyilvántartott – OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti
(KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél
tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége
esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek).
Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes
rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő
személyes átadással.

Gyula, 2015.10.05.

Bakonyi Ferencné
elnök – ügyvezető
*

A megjelölt kondíciók felmerüléskor esedékesek. Minden további tétel a hónap végi zárlat során kerül
terhelésre.
**
A Gyulai Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §
által előírt díjmentes készpénzkifizetést a mindenkor hatályos „Hirdetmény – A lakossági bankszámláról történő
díjmentes készpénzkifizetésről és készpénzfelvételről” dokumentumban meghatározott feltételek szerint biztosítja.
Az 500.000,- Ft feletti készpénzkifizetést a tényleges pénztári tranzakciót megelőzően, legkésőbb az előző banki
munkanapon 12:00 óráig kell bejelenteni.
***
A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába
bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. Devizaforgalom teljesítése csak a
következő devizanemekben lehetséges: EUR, USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN.
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