
Bármely vállalkozás igénybe veheti Magasabb forgalom esetében díjkedvezmények
Könnyen áttekinthető költségszerkezet Alszámlavezetés esetén előnyös költségviselés

Rugalmas szolgáltatási csomag lehetősége
Egyedi költségek kialakítása alszámlavezetés, és 

bankkártya használat esetében

Termékhez kapcsolódó alapdíjak Díjtételek
Számlanyitás díja (egyszeri) 2.000,- Ft
Számlavezetés tételes (fix) havi díja (zárlati díj) 1.000,- Ft/hó/számla
Alszámla- további számlavezetés tételes (fix) havi díja 
(zárlati díj, egy érdekeltségi körbe tartozó cégek is)

800,- Ft/hó/számla

250,- Ft/db  
(kivétel az elektronikus számlakivonat, amely díjmentes)

Számlatulajdonos kérésére a bankszámlakivonattal 
összefüggésben kiadott irat másolásáért felszámított díj

200,- Ft/oldal

Felszólítás költsége 2.000,- Ft/db
InternetBank díja 1.500,- Ft/hó és 40,- Ft/SMS
SMS szolgáltatás díja (szerződéskötési díj) 300,- Ft és 40,- Ft/SMS

VÁLLALKOZÓI forint pénzforgalmi számla vezetése 
Hatályos: 2013. szeptember  09. 

A Hirdetmény módosítását a 2012. évi CXVI. a tranzakciós illetékről szóló törvénynek - a 2013. augusztus 
1-től hatályos - 2013. évi CXXIII. Törvény 10.§-a szerinti módosítása és az általa okozott költségnövekedés 

indokolja. 

Termék előnyei

A termék díjtételei

Számlakivonat díja (bankszámlavezetési tevékenység után)

Folyószámla kényszerhitel éves kamatlába 28%
Látra szóló kamatláb (éves) 0,50%
Egyedi szolgáltatási csomag egyszeri díja 2.000,- Ft

Forgalmi díjak Díjtételek
Papír alapú átutalás  (bankon belüli saját számlák közötti 
tranzakció kivételével)

Tétel 0,3%-a, de min. 300,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Állandó/csoportos átutalási megbízás  (bankon belüli saját 
számlák közötti tranzakció kivételével)

Tétel 0,3%-a, de min. 300,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Papír alapú átutalás bankon belüli saját számlák között Tétel 0,3%-a, de min. 300,- Ft/tétel
Állandó/csoportos átutalási megbízás bankon belüli saját 
számlák között

Tétel 0,3%-a, de min. 300,- Ft/tétel

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  (bankon belüli 
saját számlák közötti tranzakció kivételével)

Tétel 0,2%-a, de min. 150,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Csoportos beszedési megbízás teljesítése bankon belüli saját 
számlák között

Tétel 0,2%-a, de min. 150,- Ft/tétel

Csoportos beszedési megbízás indítása (bankon belüli saját 
számlák közötti tranzakció kivételével)

Tétel 0,1%-a, de min. 150,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Csoportos beszedési megbízás indítása bankon belüli saját 
számlák között

Tétel 0,1%-a, de min. 150,- Ft/tétel

Forintszámláról indított devizaforgalom külföldre (Papír 
alapú-, Internet alapú utalás esetében)

Tétel 0,5 %-a, de min. 4.000,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Forintszámláról indított forint külföldre (Papír alapú-, 
Internet alapú utalás esetében)

Tétel 0,5 %-a, de min. 4.000,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Forintszámláról indított devizaforgalom belföldre (Papír 
alapú-, Internet alapú utalás esetében)

Tétel 0,5 %-a, de min. 4.000,- Ft/tétel 
+ 0,3% max. 6.000,- Ft
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Soron kívüli sürgősségi ügyintézés jutaléka/tévesen 
megadott IBAN bankszámla miatti költség

Tétel 0,5%-a, de min. 9000,-Ft/tétel - E költséghez tartozik 
még a külföldi bank által felszámított díj

+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Deviza átutalás fogadás díja
Tétel 0,1%-a, de min. 3.000,- Ft/tétel és max. 15.000,- 

Ft/tétel

Internet alapú átutalás (bankon belüli saját számlák közötti 
tranzakció kivételével)

Tétel 0,2%-a, de min. 200,- Ft/tétel
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Internet alapú átutalás bankon belüli saját számlák között Tétel 0,2%-a, de min. 200,- Ft/tétel

VIBER (azonnali elszámolású utalás)
Tétel 1%-a, de min. 10.000,- Ft/tétel                                      

+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Pénztári- és egyéb műveletek Díjtételek
Készpénzbefizetés díja (forintban, valutában) Díjmentes
Készpénzfelvétel (forintban) Tétel 0,25%-a, de min. 400,- Ft/tétel + 0,6%
Készpénzfelvétel (valutában) Tétel 1,5%-a, de min. 1.000,- Ft/tétel + 0,6% 
Beszedési megbízás (inkasszó) Tétel 0,3%-a, de minimum 300,- Ft/tétel
Okmányos meghitelezés (akkreditív) Tétel 0,3%-a, de minimum 300,- Ft/tétel

Forgalmi kedvezmények Díjtételek
Számlatulajdonos évi forgalma 10- 50 m Ft felett (tartozik 
forgalom)

Külön megállapodás szerint

Fedezetigazolás kiadása: 1.000,- Ft/igazolás
Sorban álló tételek után  felszámítandó díj: 100,- Ft/tétel

Egyéb szolgáltatások díja

Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-szolgáltatás: 1.000,- Ft/db
SWIFT igazolás díja: 3.000 Ft/oldal

InternetBank, bankkártya
Bankkártya díj 8.000 Ft/év

A termékigénylés minimális feltételei: Az alapdokumentumok megléte

·      önkormányzatok, illetve azok intézményei,
·      jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások és egyéni vállalkozók,

Célcsoport: 

A 18. életévüket betöltött, a Takarékbanknál illetve a Takarékszövetkezeteknél pénzforgalmi bankszámlával rendelkező 
devizabelföldi egyéni vállalkozók, és vállalkozások, Takarékszövetkezetek felső- és középvezetői, illetve munkatársai.

Elsősorban azon egyéni vállalkozók, illetve a cég azon vezetői részére ajánlható, akik gyakran utaznak belföldön/külföldön
és a kártyát utazási és reprezentációs költségek fedezésére használják.
Másodsorban a cég azon anyagbeszerzéssel foglalkozó munkatársainak, valamint azon egyéni vállalkozóknak ajánlható,
akik készpénzes vásárlásaikat kívánják kiváltani bankkártya használatával.

MasterCard Business bankkártyát igényelhetnek:
·      jogi személyiségű vállalkozások,

A termékhez kapcsolódó szolgáltatások:

Termékhez választható szolgáltatás

Az ügyfelek azonosításához-, a pénzforgalmi számla megnyitásához szükséges dokumentumok

A Takarékszövetkezet hatályos pénzforgalmi szolgáltatásosokról szóló szabályzatában foglaltak, a törvényekkel 
összhangban, különös tekintettel az ügyfél-azonosításra alkalmas iratokra! A részletekről kérjen információt az 

ügyintézőktől!

MasterCard Business bankkártya

SWIFT igazolás díja: 3.000 Ft/oldal

·      egyéb szervezetek (pl. alapítványok, más társadalmi szervezetek, stb.), takarékszövetkezetek
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Készpénzfelvétel bankjegykiadó automatából (ATM) a nap 24 órájában, illetve a nyitvatartási idő alatt hitelintézetek 
pénztáraiból (bankpénztári POS terminál), valamint áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kereskedőknél 
(POS terminálon) belföldön és külföldön egyaránt.

Külföldre érvényes, ingyenes utazási biztosítás járul automatikusan a kártyához. Az utasbiztosítási konstrukció csak a MC
Business kártyához kapcsolódik automatikusan és magában foglalja a következő szolgáltatásokat:
·      Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi betegségbiztosítás,

·      Balesetbiztosítás,

·      Poggyászbiztosítás,
·      Jogvédelmi biztosítás.

A biztosítás Magyarországon kívül a világ valamennyi országában érvényes, alkalmanként maximum 30 nap külföldön 
tartózkodásra. A Kártyabirtokos vagy a kártyák átvételére meghatalmazott személy részére a kártya átvételekor átadandó a 
biztosító ügyfél-tájékoztatója és a biztosítás szerződési feltételei, a biztosítás megkötését alátámasztó azonosító kártya A 
biztosítás a Business kártyához automatikusan hozzátartozik, a biztosítás éves díját a kártyadíj tartalmazza. A biztosítás a 
bankkártya megszüntetéséig érvényes.

·      Készpénzfelvétel: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a GBC és MC logos helyeken,
·     Készpénzbefizetés: csak belföldön a számlavezető Takarékszövetkezetnél és az Integráción belül végezhető tranzakció
(pénztári órákon kívüli időszakban javasolt),
·      Egyenleglekérdezés: az Integráción belül, valamint a GBC-körön belül végezhető tranzakció,

·      Assistencia szolgáltatás (24 órás telefonos ügyfélszolgálat, külföldi tartózkodás meghosszabbítása, iratok pótlása),

A MasterCard Business bankkártya felhasználása:

ATM:

Kelt.: Körmend, 2013. július 04.

Dr. Forgács Béla, Ügyvezető igazgató Szücs István, Üzleti igazgató

Áru-visszavételezés: belföldön csak más banki eszközön és külföldön lehetséges a MC logos helyeken
·      Vásárlás: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a MC logos helyeken,

·     Készpénzbefizetés: csak belföldön a számlavezető Takarékszövetkezetnél és az Integráción belül végezhető

tranzakció,
·      Egyenleglekérdezés: az Integráción belül végezhető tranzakció

Kereskedői POS:

·     Mail/Telephone order: Interneten illetve telefonon keresztül végezhető vásárlási tranzakció (kivéve: Interneten
keresztüli szerencsejáték).

·     Vásárlás: belföldön csak más bank által beszervezett kereskedői eszközön és külföldön lehetséges a MC logos
helyeken

Egyéb:

Bankpénztári POS:
·      Készpénzfelvétel: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a MC logos helyeken,
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