HIRDETMÉNY
2016. december 12-től a forint és deviza Lakossági bankszámlák kezelése során a számlatulajdonosok részére
nyújtott szolgáltatásokért felszámítható díjakról, egyéb költségekről, valamint a kamatok elszámolási rendjéről
Számlanyitási, számlavezetési díj:
Új számla nyitásakor befizetendő törzsbetét összege (A számla fenntartásához szükséges összeg
minden naptári napon a törzsbetét összege.)
Forint (HUF) alapú lakossági bankszámla megnyitása
Deviza számla megnyitás díja (EUR, CHF, USD)
Számla csomag
havonkénti számlavezetési díj
Lakossági számlacsomag
250 Ft
díjmentes
Start-számla
díjmentes
Lakossági Devizaszámla

1 000 Ft
díjmentes
díjmentes

Megbízások és Eseti átutalás teljesítése forint számláról:
tételenkénti forgalmi díj
papíralapú bizonylaton

Számla csomag
külsőköri és eseti átutalások
Lakossági deviza átutalás SWIFT/SEPA Rendszeren
Lakossági forint számla
Start-számla
állandó megbízások alapján indított átutalások
Lakossági forint számla átutalás
Csoportos felhatalmazás alapján
bankon belüli átvezetés
lakossági forint számlák között
Ügyfél saját számlái között
Kivételt képez a lekötött betétbe történő átvezetés, ami jutalékmentes.

0,5% min 3.500 Ft max 45.000 Ft
0,5% min 300 Ft max 10.000 Ft
0,5% min 200 Ft max 2.000 Ft
150 Ft/tétel
80 Ft/tétel
0,5% min 150 Ft max 8.000 Ft
0,2% min 150 Ft max 2.000 Ft

Megbízások és Eseti átutalás teljesítése deviza számláról:
tételenkénti forgalmi díj
papíralapú bizonylaton

Számla csomag
külsőköri és eseti átutalások
Lakossági deviza átutalás SWIFT/SEPA Rendszeren
saját számlák közötti átvezetés deviza számlák és forint számlák között
T+2 napos konverziós átvezetés
deviza számlák közötti átvezetés
azonnali átvezetés devizaszámláról forintszámlára
bankon belüli (nem saját számlák között) átvezetés deviza számlák és forint számlák között
T+2 napos konverziós átvezetés
deviza számlák közötti átvezetés
azonnali átvezetés devizaszámláról forintszámlára
Számla csomag
külsőköri és eseti átutalások
Lakossági forint számla
állandó megbízások alapján indított átutalások
Lakossági forint számla

0,5% min 3.500 Ft max 45.000 Ft
díjmentes
díjmentes
1,2 % min 200 Ft, max 12.000 Ft
díjmentes
díjmentes
1,5 % min 200 Ft, max 18.000 Ft

tételenkénti forgalmi díj elektronikus tranzakciók esetén
Home Bankon
InternetBankon
0,4% min 250 Ft max 10.000 Ft

0,4% min 250 Ft max 10.000 Ft

0,4% min 250 Ft max 10.000 Ft

0,4% min 250 Ft max 10.000 Ft

Devizautalás fogadásának díja
SWIFT/SEPA rendszeren érkezett jóváírás

1.250 Ft/tétel

Készpénzforgalom
Készpénzfelvételi díj forint (HUF) pénztáron*

Készpénzfelvételi díj valuta (EUR, CHF, USD) pénztáron:
Készpénz befizetés forint számlára forintban
Készpénz befizetés valuta pénztáron (EUR, CHF, USD)
Készpénzfelvételi díj forint számlán forintban, készpénzfelvételi
utalvány használatával, külön megállapodás alapján:
Címletváltás

1,00 %, min. 400 Ft
kivéve: a pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi
CLXXIX. tv. alapján arra jogosult ügyfélnek (fogyasztónak)
havi két tranzakció együttesen legfeljebb 150.000 Ft-ig
díjmentes
0,95 % min 500Ft/tétel
díjmentes
díjmentes
250,- Ft / tétel

Egyenlegértesítő HUF bankszámla esetén
Egyenlegértesítő Deviza számla esetén (EUR, CHF, USD)
eKivonat díja
Egyéb ügyintézési költségek:
Megbízás eredeti felvétele
Megbízások módosítása
Automatikus közüzemi díjfizetés, tartós megbízás fedezethiány miatt elmaradásának egyszeri
pótlása
Postai csekken érkező jóváírás díja
Nyugdíj, GYES, GYED, családi pótlék és nevelőszülői ellátásokról igazolás
Egyedi igény szerinti ügyintézés díja
Elhalálozási rendelkezés
Kivonat másolat kiadása éven belül
Kivonat másolat éven túli archív anyagból (tárgyévet megelőző gazdasági év előtti időszakból)
Kivonat külföldre továbbítás postadíja
Számlaforgalmi kivonat számlavezető kirendeltségen történő átvétele
Könyvelési okirat pótlása
Felszólítás díja
Rendkívüli ügyintézés díja
Elektronikus adattovábbítás díja
Igazolás kiadása bankszámláról
Idegen nyelvű igazolás kiadása
VIBER átutalás díja

díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
ingyenes
500 Ft/tétel
500 Ft/ tétel
112 Ft/db
havonta 1 tétel díjmentes, a
további 1.000 Ft / db
5.000 Ft/tétel
500,- Ft / db
200 Ft / tétel
5.000,- Ft / kivonat
1.000,- Ft / tétel
100,- Ft / tétel
100,- Ft / oldal
500,- Ft / db
500,- Ft / db
200 Ft / tétel
1.000.- Ft/db
5.000.- Ft/db
10.000 Ft

Elszámolásuk a tárgyhót követő első munkanapon történik a bankszámla terhelésével.
A 12 hónapon keresztül forgalmat nem bonyolító „ún. alvó számlák” kezelése után havi 500 Ft díjat számol fel a
Takarékszövetkezet addig, amíg annak egyenlege van, azt követően a számla megszűnik.
A Takarékszövetkezet lehetőséget biztosít a számla tulajdonosának a számla szüneteltetésére is korlátozott
feltételekkel.
A díjak elszámolása esetenként történik a betétszámla terhelésével.
Téves könyvelés miatti jóváíráshoz kapcsolódó kamatjóváírás az adott időszakhoz tartozó mindenkori jegybanki alapkamat
értékével történik.
Kamatok elszámolása a tárgyhót követő első munkanapon történik a bankszámlán való jóváírással. A kamat
számításnál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a Takarékszövetkezet az alábbiak szerint:

Tőke x Kamat % x naptári napok száma
36 500

A jelen „Hirdetmény”-ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. §-ában felsoroltak kivételével – az Országos Betétbiztosítási 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 ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.
Örkény, 2016. december 08.
ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET
IGAZGATÓSÁGA nevében

