Hirdetmény
A vállalkozói bankszámlák és betétek kamatkondícióiról
Érvényes: 2015.08.07-től
1. Fizetési számlák
Érvényes: új szerződések esetén 2015.05.08-tól, meglévő szerződések esetén 2015.08.01-től

Tétel megnevezése

Éves kamat

EBKM

0,01%
0,01%
Pénzforgalmi számla
A kamat látra szóló változtatható típusú. A jóváírása minden naptári hónap utolsó napjával
történik. Érvényes valamennyi Takarékszövetkezet által forgalmazott pénzforgalmi számlára
(Vállalkozói forint bankszámla, Non-profit forint bankszámla) és azok elkülönített
számláira.

2. Lekötött betétek
2.1. Változó kamatozású lekötött betét
Érvényes: új szerződések esetén 2015.08.07-től, meglévő szerződések esetén 2015.08.24-től

Lekötési idő

Éves kamat

EBKM

1 hónap
0,10%
0,10%
2 hónap
0,10%
0,10%
3 hónap
0,10%
0,10%
6 hónap
0,20%
0,2%
12 hónap
0,50%
0,51%
Leköthető betét minimális összege: 10 000.-Ft
A lekötött betétszámlán elhelyezett megtakarítás összege és annak kamata a lekötési idő után
– külön rendelkezés hiányában – a lakossági bankszámlán kerül jóváírásra. Amennyiben a
lejárat napja munkaszüneti napra esik, úgy a lekötött betét, illetve kamata az azt követő
munkanapon vehető fel. A lekötési idő lejárta előtt felvett betétek után kamat nem jár.
2.2. Fix kamatozású lekötött betét

Lekötési idő

Éves kamat

EBKM

1 hónap
0,10%
0,10%
2 hónap
0,10%
0,10%
3 hónap
0,10%
0,10%
6 hónap
0,20%
0,20%
12 hónap
0,40%
0,41%
Leköthető betét minimális összege: 10 000.-Ft
A lekötött betétszámlán elhelyezett megtakarítás összege és annak kamata a lekötési idő után
– külön rendelkezés hiányában – a lakossági bankszámlán kerül jóváírásra. Amennyiben a
lejárat napja munkaszüneti napra esik, úgy a lekötött betét, illetve kamata az azt követő
munkanapon vehető fel. A lekötési idő lejárta előtt felvett betétek után kamat nem jár.
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3. Takarék számlabetét
Érvényes: új szerződések esetén 2015.08.07-től, meglévő szerződések esetén 2015.08.24-től

Lekötési idő

Éves kamat

EBKM

3 hónap
0,20%
0,20%
6 hónap
0,25%
0,25%
1 év
0,50%
0,51%
2 - 5 év
0,50%
0,51%
A kamat változtatható típusú. A lekötési idő alatt felvett összegek után kamat nem jár.
Egyéb feltételek: Elhelyezhető minimum betétösszeg 1.000 Ft. A betét összege (illetve a
betétből részösszeg) bármikor felvehető.
A betétnek nincs fordulónapja, tehát lejáratkor nem a tőkésített kamattal kerül újra lekötésre.
Nem indul újabb periódus, hanem a lejárati időt első alkalommal megélt betétösszeg tovább
kamatozik. A kamat elszámolása (a megszűnés esetét kivéve) azonban csak év végén
esedékes.
A tőkésítés év végén történik. A további feltételeket az Üzletszabályzat tartalmazza.
4. Ügyvezetői hatáskörben történő kamatmeghatározás
Az Igazgatóság felhatalmazása alapján az ügyvezetés a kondíciós listában szereplő EBKM
értékeitől – maximum + 2,00 %-kal – eltérhet.
További előírások a kiemelt betételhelyezésre vonatkozóan:
- a kamatmértékek egyidejű, egycímletű/ egyösszegű elhelyezésre vonatkoznak,
- a kamatfelár, csak abban az esetben illeti meg az ügyfelet, ha a lekötött betét kitölti a
lekötési időt,
- előzetes – írásba foglalt - ügyvezetői engedély szükséges az e pont szerinti betét
általánostól eltérő kamatozásának alkalmazásához.
5. 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).
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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.
6. A Hirdetmény módosításának indoka
A hirdetmény módosítására a 2015.08.07-től igénybe vehető bankszámla- és
betétkonstrukciók érvényes kamatkondícióinak meghirdetése, valamint az egyes már meglévő
változó
kamatozású
termékek
kamatkondícióinak
2015.08.24-től
hatályos
kamatcsökkentésének közzététele miatt került sor. A 2015.08.24-től meghirdetett
kamatcsökkentésre a pénzpiaci feltételek, és a makrogazdasági környezet módosulása, ezen
belül is a jegybanki alapkamat és a bankközi pénzpiaci kamatlábak változása szolgáltatott
alapot. Amennyiben a betétes a Takarékszövetkezet módosítását nem fogadja el, úgy jogában
áll a szerződést felmondani. Ebben az esetben a felmondási idő lejártáig a Takarékszövetkezet
az eredetileg megállapított kamatot fizeti meg. A felmondási idő harminc nap, ha a szerződés
másképpen nem rendelkezik. Az utolsó hatályos hirdetményhez képest a változások dőlten és
piros betűszínnel kerültek kiemelésre.

Gyula, 2015.08.06.

Bakonyi Ferencné
elnök - ügyvezető
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