HIRDETMÉNY
Az Örkényi Takarékszövetkezet által 2016.12.12-től a forint és deviza Pénzforgalmi bankszámlák
kezelése során a számlatulajdonosok részére nyújtott szolgáltatásokért felszámítható jutalékokról,
díjakról, egyéb költségekről, valamint a kamatok elszámolási rendjéről
Alap számlacsomag esetén
Új HUF számla nyitásakor befizetendő törzsbetét összege:
5.000 Ft
A számla fenntartásához szükséges összeg minden naptári napon a törzsbetét összege.

Bankszámla nyitás díja:
Forint számlanyitási díj
Meglévő forint bankszámla mellett Devizaszámla nyitás

1.500 Ft
díjmentes

Bankszámla vezetés havi díja:
Alap számlacsomag*
Deviza bankszámla vezetés

520 Ft/hó
díjmentes

Forint átutalás díja - HUF bankszámláról
A megbízások után felszámított forgalmi jutalék a tartozik forgalom után:
Tételenkénti forgalmi díj
Számla csomag (eseti, állandó, csoportos
átutalás indításának terhelése)
Papíralapú bizonylaton
HomeBank tr.
0,45 % min 200Ft
0,55% min 300Ft max 12.000Ft
Külsőköri átutalások
max 12.000Ft
0,45 % min 200Ft
0,45 % min 300Ft max 12.000Ft
Belsőköri átutalások
max 12.000Ft
0,15 % min 200Ft
0,15 % min 300Ft max 12.000Ft
Ügyfél saját számlái közötti átvezetés
max 12.000Ft
Csoportos beszedés alapján terhelés
0,45% min 300Ft
0,45 % min 200Ft
(bankon belül)
Csoportos beszedés alapján terhelés
0,55% min 300Ft
0,45 % min 200Ft
(bankon kívül)

InternetBank tr.
0,45 % min 180Ft
max 12.000Ft
0,45 % min 180Ft
max 12.000Ft
0,15 % min 180Ft
max 12.000Ft
0,45 % min 180Ft
0,45 % min 180Ft

Deviza átutalás díja
Számla csomag
SWIFT/SEPA átutalások
Saját számlák közötti átvezetés
Alap számlacsomag konverzió nélkül
Alap számlacsomag konverzióval (T napos)
Alap számlacsomag konverzióval (T+2 napos)
Bankon belül (nem saját számlák) közötti átvezetés
Alap számlacsomag konverzió nélkül
Alap számlacsomag konverzióval (T napos)
Alap számlacsomag konverzióval (T+2 napos)

tételenkénti forgalmi díj (papíralapú bizonylaton)
0,5% min 3.500Ft max 45.000Ft
0,15% min 300Ft
1,2% min 200Ft max 12.000Ft
díjmentes
0,45% min 300Ft
1,5% min 200Ft max 18.000Ft
0,3% max 6.000Ft
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Devizautalás fogadásának díja
SWIFT/SEPA rendszeren érkezett jóváírás

1.250 Ft/tétel

Lakossági díjak beszedése (kizárólag a közszolgáltatókra, díjbeszedőkre vonatkozó, általuk fizetendő díjtétel)
Csoportos díj beszedése(pl.: víz, csatorna, szemét szállítás)
20 Ft/ tétel
SMS szolgáltatás

30 Ft/üzenet

Pénztári tételdíjak:
Számla csomag
tételenkénti forgalmi díj
Címletváltás
díjmentes
Érmés befizetés (számla/nap)
50 db-ot feletti érmés befizetésnél az összeg 0,9 %-a
0,95% min 500Ft
Készpénz kifizetés HUF pénztáron
200Ft/ tétel
Készpénz befizetés HUF pénztáron
kivételt képez a közhasznú társadalmi szervezeteknek a lakossági pénztári befizetése, amely díjmentes
Deviza-pénztári tételdíjak
Készpénz kifizetés valuta pénztáron konverziós (EUR,
CHF, USD)
0,95% min 500Ft/tétel
Készpénz kifizetés valuta pénztáron (EUR, CHF, USD)
0,95% min 300 Ft/tétel
Készpénz befizetés valuta pénztáron (EUR, CHF, USD)
díjmentes

Egyenlegértesítő költségek
Egyenlegértesítő
Kivonat külföldre továbbítás postadíja
eKivonat díja
A számlatulajdonos kérésére kiadott számlakivonat másolat díja:
napi kivonat esetén kivonatonként (papíralapú és e-Kivonatnál egyartánt)
havi kivonat esetén havonta
könyvelési bizonylat és egyéb okirat pótlásáért
Kivonat másolat éven túli archív anyagból (tárgyévet megelőző gazdasági év előtti időszak)

150Ft / tétel
1.000Ft / tétel
75 Ft / tétel
500Ft
1.000Ft
100Ft / oldal
5.000Ft /kivonat

Ezen díjak nem számíthatók fel amennyiben
- a Takarékszövetkezet hibájából nem kapta meg az ügyfél a számlakivonatot illetve
- a másolat kiállítása hatósági szerv írásbeli megkeresésére történik.

Egyéb ügyintézési költségek:
Inkasszó eredeti dokumentumainak postai értékbiztosított továbbítása
1.000Ft/tétel
Egyedi igény szerinti ügyintézés díja
5.000Ft/tétel
Megbízások módosítása
500Ft/ tétel
Felszólítás díja hátralék, elmaradás esetén
500Ft/ tétel
Rendkívüli ügyintézés díja
500Ft/ tétel
Postacsekken érkező jóváírás díja
0,66% + 112Ft / tétel
Elektronikus adattovábbítás díja
200Ft / tétel
Cégkivonat lekérés díja
2.000Ft / alkalom
Idegen nyelvű igazolás kiadása
5.000Ft/db
VIBER átutalás díja
0,4 ‰, min 10.000 Ft max 85.000 Ft
A számlatulajdonos írásbeli kérésére vagy írásbeli hozzájárulására a
1.000Ft / darab
számlaforgalomról, fizetőkészségről, a cégről szóló megkeresésre
nyújtott információ szolgáltatásakor felszámítandó díj mértéke:
Fedezetigazolásért vagy Óvadékként elhelyezett összeg az igazoláson
0,5 ‰, min 1.000Ft max 5.000Ft
feltüntetett összeg
Letéti számlán tartott betét összegéről igazolás kiadása
díjmentes
Letéti számlán elhelyezett összegre kamatot nem fizet a takarékszövetkezet.
Mentes a jutalék felszámítása alól a téves könyvelés miatti helyesbítés.
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A 12 hónapon keresztül forgalmat nem bonyolító “un. alvó számlák” kezelése után havi 500 Ft díjat számol fel a
Takarékszövetkezet addig, amíg annak egyenlege van, azt követően a számla megszűnik.
A forgalmi jutalék és az egyenlegközlő díjának elszámolása a tárgyhót követő első munkanapon történik, az
egyébdíjak elszámolása esetenként történik a folyószámla 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 folyószámlán való jóváírással.
A kamatszámításnál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a Takarékszövetkezet az alábbiak szerint:
Tőke x Kamat % x naptári napok száma
36 500
* 20 Millió forint havi forgalomig

Örkény, 2016. december 08.

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET
IGAZGATÓSÁGA nevében
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