
Rugalmas szolgáltatási csomag lehetősége Hitelkeret lehetősége
Könnyen áttekinthető költségszerkezet Kiemelt akciós betétlekötési lehetőség

Termékhez kapcsolódó alapdíjak Díjtételek

Számlavezetési díj papíralapú kivonattal 350,- Ft/hó/számla
Számlavezetési díj elektronikus kivonattal/személyes 
átadással

100,- Ft/hó/számla

Számlatulajdonos kérésére a bankszámlakivonattal 
összefüggésben kiadott irat másolásáért felszámított díj

300,- Ft/oldal

InternetBank díja 500,- Ft/hó és 40,- Ft/SMS
SMS szolgáltatás díja (szerződéskötési díj) 300,- Ft és 40,- Ft/SMS
Felszólítás költsége 2.000,- Ft/db
Folyószámla kényszerhitel éves kamatlába 28%
Látra szóló kamatláb (éves) 0,50%

Forgalmi díjak Díjtételek

LAKOSSÁGI forint bankszámla vezetési és betétlekötési Akció
Hatályos: 2014. január 02. napjától, 2014. január 31. napjáig 

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. 

Termékcsomag előnye

A termék díjtételei

Forgalmi díjak Díjtételek

Papír alapú átutalás  (bankon belüli saját számlák közötti 
tranzakció kivételével)
Állandó/csoportos átutalási megbízás  (bankon belüli saját 
számlák közötti tranzakció kivételével)
Papír alapú átutalás bankon belüli saját számlák között
Állandó/csoport átutalási megbízás bankon belüli saját 
számlák között

Csoportos beszedés teljesítésének díja bankon belül/kívül
Tétel 0,3%-a, de min. 200,- Ft/tétel

+ 0,3% max. 6.000,- Ft
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
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 devizaforgalom belföldre       (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

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

Ft/tétel

Tétel 0,5%-a
+ 0,3% max. 6.000,- Ft

E költséghez tartozik még a külföldi bank által felszámított 
díj

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

+ 0,3% max. 6.000,- Ft

Tétel 0,3%-a, de min. 200,- Ft/tétel

Soron kívüli sürgősségi ügyintézés jutaléka/tévesen 
megadott IBAN bankszámla miatti költség

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

+ 0,3% max. 6.000,- Ft

1. oldal, összesen: 7



Pénztári- és egyéb műveletek Díjtételek

Készpénzbefizetés díja (forintban, valutában) Díjmentes
Készpénzfelvétel (forintban) Tétel 0,3%-a, de min. 300,- Ft/tétel + 0,6%
Készpénzfelvétel (valutában) Tétel 1%-a, de min. 1.000,- Ft/tétel + 0,6%

Forgalmi kedvezmények Díjtételek

Számlatulajdonos évi forgalma 10 m Ft felett
(tartozik forgalom)

SWIFT igazolás díja 3.000 Ft/oldal

Termékhez választható szolgáltatás
lekötött betét, bankkártya, bankszámla hitel, hitelkártya, 
InternetBank

Külön megállapodás szerint

Egyéb szolgáltatások díja

Sorban álló tételek után: 100,- Ft/tétel
Fedezetigazolás kiadása: 1.000,- Ft/db

Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-szolgáltatás: 2.000,- Ft/db

A termékhez kapcsolódó szolgáltatások

A bankszámlát természetes személy pénzforgalmának lebonyolítására és takarékosság céljára használhatja.

A termékigénylés minimális feltételei

Lakossági bankszámla devizakülföldi és devizabelföldi természetes személy részére az alábbi okmányok alapján

2. Külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa - feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra
jogosít-, vagy érvényes tartózkodási engedélye.

A hatályos jogszabályok szerint természetes személyek részére közös számla is nyitható, azaz több személynek is lehet
egy számlája, számlatulajdonosi, illetve társtulajdonosi minőségben. A társtulajdonos(ok) jogosultsága a számla felett a
számlatulajdonoséval megegyező. A számlatulajdonos és a társtulajdonos(ok) a számla felett külön-külön önállóan,
korlátozás nélkül vagy együttesen jogosultak rendelkezni, a számla megszüntetését azonban csak együttesen
kezdeményezhetik.

Korlátozottan cselekvőképes devizabelföldi kiskorú személy számlanyitásához a törvényes képviselő (valamely szülő
vagy gyám) személyes megjelenése és az előzőekben leírtak szerinti azonosítása szükséges. A lakossági bankszámla csak
a törvényes képviselő általi nyilatkozat megtételével nyitható meg, amely a számlatulajdonos nagykorúvá válásáig a
lakossági bankszámla-szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A szülői minőség igazolására a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának, a gyámi minőség igazolására a jogerős
gyámrendelő határozat eredeti vagy hiteles másolatának bemutatása szolgál, melynek fénymásolatát a nyilatkozat
mellékleteként kell megőrizni. A bankszámlát a kiskorú nevén és adataival kell megnyitni, a bankszámla-szerződést
(számlatulajdonosként) a kiskorúval kell aláíratni. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozatot a nagykorúság eléréséig
írásban visszavonja, a lakossági bankszámla-szerződést fel kell mondani.

A bankszámlán az alábbi tételek kerülhetnek jóváírásra

·      Pénztáron keresztül történő befizetés

·      Átutalással érkező összegek

· Csoportos átutalás fizetési móddal bankszámlára kerülő összegek (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres vagy eseti
juttatások)

1. Belföldi természetes személy személyazonosság megállapítására szolgáló fényképes dokumentuma (pl.:
személyazonosító igazolvány, útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

Lakossági bankszámla devizakülföldi és devizabelföldi természetes személy részére az alábbi okmányok alapján
nyitható:

juttatások)

·      ATM-en keresztül történő befizetés

·      POS-on keresztül történő befizetés
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Folyószámla hitelkeret

A Szerződés a számlatulajdonossal az alábbi alapfeltételek fennállása esetén köthető meg:

·      Legalább 3 (három) hónapja rendelkezik a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlával;
·      A bankszámla fedezetlensége esetén tartozását az első írásbeli felszólításra rendezte;
·     A számlavezető fióknak nincs tudomása olyan tényről, mely az ügyfelet hitelképtelennek minősíti, (pl. nincs lejárt
hiteltartozása, a Takarékszövetkezet a kérelem benyújtását megelőzően nem mondta fel fedezetlenség miatt a
bankszámlához tartozó Szerződést stb.);
·     A Szerződés megkötését megelőzően legalább három hónapon keresztül a lakossági bankszámlára rendszeres
jóváírás (munkabér, nyugdíj, GYES, más bankszámláról, illetve hitelintézettől átutalás) érkezett;

·  A hitelkeret maximális összegét a hitelkérelem benyújtását megelőző három hónap  jóváírásainak egy havi átlagának 
háromszorosában lehet meghatározni.

Bankkártya

A bankkártya készpénzkímélő fizetési eszköz. A Takarékbank által kibocsátott bankkártyák a kártya típusától függően
lakossági bankszámlához, pénzforgalmi számlához vagy hitelszámlához kapcsolódó termékek. A kártya tranzakciók
fedezetéül ezen számlák elérhető egyenlege vagy annak egy kártyafedezeti számlán elkülönített része szolgál. 

Egy számlához egy vagy több (maximum 3) kártya is kapcsolható, kivételt csak az ifjúsági bankszámla jelent, amelyhez
kizárólag egy darab Cirrus/Maestro zseb. web bankkártya igényelhető. Egy ügyfélnek azonban egy adott számlához
kapcsolódóan egy típusú bankkártyából csak egy élő bankkártyája lehet.

·      Azonnali beszedési megbízás teljesítése

·      Postahivataloknál történő befizetés

Kelt: Körmend, 2013. december 31.

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

kapcsolódóan egy típusú bankkártyából csak egy élő bankkártyája lehet.

Annak a 18. életévét betöltött, devizabelföldi és devizakülföldi, állandó lakcímmel rendelkező ügyfélkörnek ajánlható,
amely minimális fedezeti összeget tud biztosítani a lakossági bankszámlán, amely a bankkártya éves díj összege: 1.500
Ft/év
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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

VÁLLALKOZÓI forint pénzforgalmi számla vezetési és betétlekötési akció
Hatályos: 2014. január 02. napjától, 2014. január 31. napjáig 

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)

InternetBank díja 1.500,- Ft/hó és 40,- Ft/SMS
SMS szolgáltatás díja (szerződéskötési díj) 300,- Ft és 40,- Ft/SMS
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 Tétel 0,5 %-a, de min. 4.000,- Ft/tétel 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

Egyéb szolgáltatások díja

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

InternetBank, bankkártya
Bankkártya díj 8.000 Ft/év

A termékigénylés minimális feltételei: Az alapdokumentumok megléte

·      jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások és egyéni vállalkozók,

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

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:

Fedezetigazolás kiadása: 1.000,- Ft/igazolás
Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-szolgáltatás: 1.000,- Ft/db

SWIFT igazolás díja: 3.000 Ft/oldal

·      önkormányzatok, illetve azok intézményei,

·      egyéb szervezetek (pl. alapítványok, más társadalmi szervezetek, stb.), takarékszövetkezetek

·      jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások és egyéni vállalkozók,
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A MasterCard Business bankkártya felhasználása:

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.

ATM:

·      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),

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

Kelt.: Körmend, 2013. december 31.

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

Kereskedői POS:

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

Egyéb:

·      Egyenleglekérdezés: az Integráción belül végezhető tranzakció

(pénztári órákon kívüli időszakban javasolt),
·      Egyenleglekérdezés: az Integráción belül, valamint a GBC-körön belül végezhető tranzakció,

Bankpénztári POS:

·      Készpénzfelvétel: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a MC logos helyeken,
·     Készpénzbefizetés: csak belföldön a számlavezető Takarékszövetkezetnél és az Integráción belül végezhető
tranzakció,

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

3 hónapra lekötött betét
100 e Ft - 999 e Ft évi 5,50%

1.000 e Ft - 4.999 e Ft évi 5,50%

5.000 e Ft – 10.000 e Ft évi 5,50%

10.000 e Ft felett évi 5,50%

1 hónapra lekötött betét
100 e Ft - 999 e Ft évi 5,50%

1.000 e Ft - 4.999 e Ft évi 5,50%

5.000 e Ft – 10.000 e Ft évi 5,50%

10.000 e Ft felett évi 5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,53%

AKCIÓS BETÉTI HIRDETMÉNY
Érvényes: 2014. január 02. napjától 2014. január 31. napjáig

ÚJ BETÉTEK ESETÉBEN
Fix kamatozással EBKM

5,53%

5,53%

5,53%

5,50%

Körmend, 2013. december 31.

A kiemelt akciós betétlekötés feltétele: Folyószámla nyitása, az akció időtartama alatt. A kiemelt 
akciós betéti kamat a folyószámla melletti lekötés esetén érvényes egy és három hónapos lekötés 

esetén. Az akció, új betétek esetében, 100 ezer Ft feletti betétre vonatkozik, egységesen. 
Maximálisan leköthető összeg 25M Ft. A lekötési idő előtt felvett betétekre nem jár kamat. A 
Takarékszövetkezet az akció ideje alatt a kamatmódosítás jogát fenntartja. Az akciós ajánlat a 
lekötés első periódusára érvényes. Automatikusan ismétlődő lekötési megbízás esetén az első 

periódust követően a betét a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott kamatmérték szerint 
kamatozik tovább.

Új betétnek minősül: kizárólag Takarékszövetkezeten kívüli forrásból származó betétösszeg, amely 
összeggel a lekötés napján meghaladja a számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél vezetett betét- és 

bankszámláin elhelyezett megtakarítások összesen egyenlegét, a lekötés napját megelőző naptári 
hónap utolsó banki munkanapján, ily módon számított záróegyenlegéhez képest. A 

Takarékszövetkezet nem veszi figyelembe új forrásként az egy ügyfélcsoport tagjai közötti 
Takarékszövetkezeten belüli átutalásokat, ill. egy ügyfélcsoporton belüli ügyfél 

Takarékszövetkezetnél vezetett számlájáról pénztáron keresztül készpénz, az ügyfélcsoport bármely 
tagjának, a Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára történő befizetését. A Takarékszövetkezet egy 

ügyfélcsoportnak tekinti a magánszemélyt és közeli hozzátartozóit, a vállalkozásokat és azok 
tulajdonosait ideértve a közvetett tulajdoni kapcsolatokat is.

Dr. Forgács Béla Ügyvezető igazgató Szücs István Üzleti igazgató


