Szarvas, Szabadság u. 30. Pf. 82. Tel./Fax: +36 66 312-100, +36 66 312-577, e-mail: kozpont@szarvastksz.hu web:www.szarvastksz.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-52999/2012, NAIH-51179/2012.

TAKARÉK KOMBINÁLT BETÉT Hirdetménye
Meghirdetés napja: 2015. október 26.
Hatálybalépés napja: 2015. október 26
A Takarék Kombinált Betét akciós forint betéti részére érvényes kondíciók
(ÉRVÉNYES: 2015. október 26-ától visszavonásig, legkésőbb 2015. december 31-éig):
Lekötött
betét
futamideje

3 hó

Éves kamat és
EBKM

Az akciós kamat igénybevételének általános
feltétele

2,75 %

min. 500 000 Ft egyidejű elhelyezése az alábbi
megtakarítási termékekben:
 a Szövetkezeti Hitelintézetnél elhelyezendő
pénzösszeg 50%-a 3 hónapos akciós
egyszeri lekötésű forintbetét,
 a Szövetkezeti Hitelintézetnél elhelyezendő
pénzösszeg 50%-a Magyar Posta Takarék
Ingatlan Befektetési Alap „A” sorozat (MPT
1
Ingatlan Alap)

A Takarék Kombinált Betét igénybevételének feltételei:
 Fizetési számla, vagy Tartós Betéti Gyűjtőszámla megléte a Szarvas és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezet-nél és Értékpapír- és Ügyfélszámla, vagy Tartós Befektetési Számla
(Adófaragó Befektetési Számla) megléte a Takarékbank Zrt.-nél.
 Akciós betét lekötés kizárólag személyesen kezdeményezhető.
 A lekötött betét egyszeri betétlekötésnek minősül, ismétlődő betét lekötésére nincs
lehetőség.
 A betét lekötési időtartama (futamideje) alatt a Takarék Kombinált Betét részét képező
befektetési jegyek zárolásra kerülnek.
 A Takarék Kombinált Betét részét képező MPT Ingatlan Alapba olyan összeg helyezhető
el, amellyel az Ügyfél növeli a 2015.10.24-én a Takarékbank Zrt-nél vezetett Értékpapír- és
Ügyfélszámláján és/vagy Adófaragó Befektetési Számláján meglévő MPT Ingatlan Alap
befektetési jegyeinek darabszámát. Az elhelyezhető összeget csökkentik a 2015.10.26.
napjától Takarék Kombinált Betét részeként MPT Ingatlan Alapban már elhelyezett
összegek.
 Az Ügyfél a Takarék Kombinált Betét elhelyezése napján az elhelyezést követően a
Takarékbanknál vezetett Értékpapír- és Ügyfélszámlán és/vagy Adófaragó Befektetési
Számlán meglévő Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alapjára vonatkozó
visszaváltási tranzakciót nem kezdeményezhet, de az elhelyezés napját követően a
megtakarítása ezen részéről szabadon rendelkezhet.
Az Ügyfél által kezdeményezett betétfelmondás, mely kizárólag egyösszegű és azonnali hatályú
felmondásként lehetséges vagy a Takarék Kombinált Betét részét képező, a betételhelyezéssel
egyidejűleg vásárolt befektetési jegyek egészének, vagy részének Ügyfél által kezdeményezett
A befektetési alapra vonatkozó összegből levonásra kerül a Takarék Kombinált Betét részét képező befektetési
alapra vonatkozó forgalmazási jutalék, a fennmaradó összeg kerül elhelyezésre a befektetési jegyekben.
1

zárolás alóli feloldása és eladása, vagy transzferálása a konstrukció felmondását jelenti. A betét
felmondása és a befektetési jegyek zárolásának feloldása díjmentes.
Betétfelmondás esetében fizetendő betéti kamat mértéke a felmondással érintett betét összegére
évi 0,30% (EBKM:0,30%), mely időarányosan kerül elszámolásra.
Az ajánlat elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök
hozamától függően változó lehet. Az alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni
hozamra.
A konstrukcióban szereplő befektetési termék és ügyfél kockázati besorolás összefüggéseivel
kapcsolatos kérdéseivel a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz fordulhat.
Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa át a kapcsolódó
dokumentumokat! Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés
lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci
eseményekről részletesen tájékozódhat a www.megtakaritasok.takarek.hu honlapon, az Alap
forgalmazási helyein, illetve a Diófa Alapkezelő Zrt. internetes oldalán (www.diofaalapkezelo.hu)
megtalálható hivatalos tájékoztatókból, az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatából, a Kiemelt
Befektetői Információkból és a havi portfólió jelentésekből.
A konstrukció jelen hirdetményben feltüntetett lekötött betéti része az Országos Betétbiztosítási
Alap (OBA) által biztosított, továbbá azt az OBA védőernyőjén felül a takarékszövetkezetek saját
Tőkefedezeti Alapja is védi.
További részletek, feltételek: www.garanciakozosseg.hu
Jelen dokumentum nem minősül ajánlattételnek. A dokumentumban foglalt díjak listája nem teljes
körű, és csupán a Takarék Kombinált Betétre vonatkozó irányadó főbb kondíciókat tartalmazza.
A Takarék Kombinált Betét elemeire (lekötött betét, befektetési jegy) vonatkozó további
kondíciókat, információkat és feltételeket a résztvevő Hitelintézet által közzétett vonatkozó aktuális
Hirdetmények tartalmazzák. A betéti szerződés részletes leírását a kapcsolódó Hirdetmény
tartalmazza.

Szarvas, 2015.10.22.
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