HIRDETMÉNY
Takarékos fizetés számla
kamat, jutalék és költség kondícióiról.
Érvényes:2016.07.06-tól
I. Lakossági fizetési számla betét kamata

0,10%
Betéti hirdetmény
szerint

II. Lekötött betét kamata
Jutalékok és díjak
1. Számlanyitási díj (minimum elhelyezendő összeg: 1.000,- Ft)
Számlatulajdonos fizetési számlájáról átutalás, átvezetés díja,
az átutalt összeg után:
2. A számláról történő közüzemi díjak, biztosítások és egyéb
díjak teljesülése csak abban az esetben történik meg,
III.
amennyiben a számlán a fedezet rendelkezésre áll!
3. Készpénz felvét
4. Egyedi utalás (számlával nem rendelkező ügyfél)
5. Havi számlavezetési díj
Költségek
Számlatulajdonos kérésére történő, adott időszakra vonatkozó
1.
tételes forgalmi lista kiadásáért
2. Számlakivonat másolat kiadása
SMS szolgáltatás
3.
IV.

(A számlák forgalmáról telefonon nem áll módunkban felvilágosítást adni!)

4. Banki jóváírás és terhelés másolatáért, igazolás kiadásáért
Számlatulajdonos megbízásából, saját érdekében történő
5.
telefax igénybevétel
6. Felhatalmazó levél (külső, belső) bejegyzés, törlés
7. Számlaváltás költsége
8. Bankinformáció, fedezetigazolás kiadás ügyfél kérésére
Hitelkeret

V. 1. Lakossági fizetési számlahitel kamata
2. Rendelkezésre tartási jutalék
VI. Számla ellen benyújtott inkasszó esetén
VII. Bankkártya EC/MC

0,- Ft
40,- Ft
+ 3,5 ezrelék tételenként,
(maximum: 13.729.- Ft)
61,- Ft + 6,6 ezrelék
1.662,- Ft
+ 2%
(minimum: 533,- Ft)
255,- Ft
2.217,-Ft/tétel
1.525,- Ft
305,-Ft/hó
+ 25,-Ft/sms
50,- Ft/db
2.034,-Ft
559,- Ft/db
500,- Ft
3.325,- Ft/db
099.000,- Ft 20%
100.000 - 299.999,- Ft 18%
300.000 - 1.000.000,- Ft 16%

0%
0,- Ft

Külön hirdetmény
szerint
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet
Igazgatósága

Meghirdetés: 2015. június 18. napján
Hatályos: 2015. július 3. napjától

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18.
napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA
biztosítással kapcsolatos információkkal.
A Jelen "Hirdetmény"-ben szereplő betétek a hitelintézetekről
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény (Hpt) 213. §-ában felsoroltak kivételével - az Országos
Betéptbiztosítási 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 Ügyféltájékoztatót 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 ügyféfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes
átadással.

Kevermes és Vidéke
Takarékszövetkezet

