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Betétbiztosítás
Országos Betétbiztosítási Alap
A Lakossági Ügyfelek részére szóló Egységes Fizetési Számlatermékek keretén belül nyitott fizetési számlán – a hitelkereten felül elérhető pénzösszeg - az Országos
Betétbiztosítási Alap (továbbiakban OBA) által védett.
Tájékoztatjuk, hogy a Hitelintézet – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei részére átadni, melyet a
Hitelintézet postai úton, vagy a Hitelintézet internetes felületén, vagy más a szerződésben meghatározott közvetlen módon bocsát betétes rendelkezésére. Az
Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Hitelintézetnél, 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 Hitelintézet fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott
biztosításról a www.oba.hu honlapon tájékozódhat.
A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat a Hitelintézet Ügyféltereiben kifüggesztett - alább megjelölt - dokumentum tartalmazza:
Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről szóló ügyfél-tájékoztató
Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alap, Takarék Garanciaközössége
Hitelintézetünk tagja takarékszövetkezetek országos, egyetemleges felelősségen alapuló garanciaközösségének.
A garanciaközösség révén a Hitelintézetnél számlát vezető, vagy betétet elhelyező ügyfelek – magánszemélyek, vállalkozások és önkormányzatok – kettős védelmet
élveznek: az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelmén felül a takarékszövetkezeti szektor teljes vagyonával áll helyt bármely betétért, amelyet a
garanciaközösség bármely tagjánál, bármely takarékszövetkezeténél helyeztek el. A Takarékszövetkezetek Garanciaközössége 2014. december 10-étől működik teljes
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körűen, melytől kezdődően a szövetkezeti hitelintézetek, a Takarékbank Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete vállalt garanciát (felelősséget)
egymásért.
A garanciaközösség által nyújtott biztosítás részleteiről és feltételeiről a www.garanciakozosseg.hu honlapon tájékozódhat.
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I. Bankszámla költségei
Számlanyitás díja:
Havi zárlati költség
Számlavezetési díj
I/A.Bankkártya költségei, díjai:
Bankkártya típusa
Bankkártya éves díja:
ATM készpénzfelvétel díja: (saját és integrációs)
ATM készpénzfelvétel díja: (idegen belföldi)
ATM készpénzfelvétel díja: (külföldön)
ATM/POS egyenleglekérdezés (saját és integrációs)
Bankpéntári POS készpénzfelvétel díja: (saját és integrációs)
Bankpéntári POS készpénzfelvétel díja: (saját és integrációs)
Bankpéntári POS készpénzfelvétel díja: (saját és integrációs)
Készpénzfelvétel postán
Vásárlás belföldön
Vásárlás külföldön
Kártya letiltás
Kártya újragyártása
PIN újragyártása
Napi ATM limit
Napi POS limit

dijmentes
dijmentes
103 Ft/hó
Maestro ifjúsági bankkártya
díjmentes
díjmentes
207,-Ft
1039,-Ft
havonta kétszer díjmentes/egyébként 50,-Ft*
havonta egyszer díjmentes/egyébként 60,-FT
259,-Ft
1350,-Ft
259,-Ft
díjmentes
díjmentes
0FT
500,-Ft
500,-Ft
100.000,-Ft**
300.000,-Ft**

Szolgáltatás megnevezése

Banki alapdíj

2017. november 15-től elérhető új szolgáltatás Készpénzbefizetés boríték
felhasználása nélkül, saját és integrációs ATM-nél1,2

100Ft+0,70 %
2018. március 31-ig akciósan 0 Ft

1

Készpénzbefizetés ATM-en keresztül boríték felhasználása nélkül: ATM-en keresztül történő Készpénzbefizetés kizárólag nem lezárt, forint (HUF) bankszámlára
történhet. Készpénzbefizetés nem lehetséges inaktív, lejárt, letiltott vagy egyéb okból érvénytelen Bankkártyával. A szolgáltatás minden, a Hitelintézet
bankszámláihoz kibocsátott bankkártyával igénybe vehető, a nap 24 órájában, a bankfiók nyitva tartásától függetlenül.
2

ATM készpénzbefizetési limit :A befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül egyszerre 100 db bankjegy fizethető be. A befizetésre alkalmas címletek az alábbiak: 500 Ft,
1 000 Ft, 2 000 Ft, 5 000 Ft, 10 000 Ft, 20 000 Ft. A befizethető bankjegyek darabszáma az ATM tranzakció időpontjában fennálló szabad tárolókapacitása
függvényében korlátozott lehet.
Egyéb díjak
Megegyezik az ALAP számlacsomag mindenkori aktuális hirdetményében szereplő díjaival
*Adott hónapban a Takarékbankhoz beérkezett első két tranzakcióra vonatkozik
**Az ügyfél vagy Takarékszövetkezet kérésére egyénenként módosítható
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