ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK HIRDETMÉNYE
Hatályos: 2015.09.07-től

Internetbank
Havi kivonat nem kérése
esetén (éves egyszeri)
díjmentes.
Kérése
esetén: 3.500Ft+ÁFA**
Díjmentes
Díjmentes
1.000.- Ft/alkalom
5.000.- Ft/tétel

Home Bank

Díjtétel megnevezése
Egyszeri regisztrációs/belépési díj:

Havi díj:
Tranzakció hitelesítő SMS díj:
Letiltás feloldás
Jelszó probléma
díja:
sürgősségi kezelése
Elektronikusan beküldött átutalási megbízás
törlése:
Elektronikusan beküldött deviza átutalási
megbízás törlése:

Helyben telepítve: 6.000.Ft+6.000.- Ft (HB szoftver
telepítésének díja)*
Díjmentes
--1.000.- Ft/alkalom
5.000.- Ft/tétel

15.000 Ft + külföldi
15.000 Ft + külföldi
bank által terhelt költség
bank által terhelt költség
*Home Bank
A számlavezető kirendeltség szerinti településen kívüli telepítés esetén
Egyszeri belépési díj + telepítési díj + kiszállás költsége 12 000 Ft + kiszállási díj (km-enkénti költség)
** Amennyiben a Szolgáltatást 2009. december 1. után Igénybevevő lakossági ügyfél (magánszemély
Számlatulajdonos) a bankszámlaszerződés alapján a Takarékszövetkezet által teljesítendő havi tájékoztatást
elektronikus úton, díjmentesen veszi igénybe és lemond a papíralapú bankszámla-kivonatok megküldéséről,
akkor a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos részére felszámítja a harmadik személy felé fizetendő licenszdíjat, azaz 3.500,-Ft mindenkori ÁFA-val növelt összegét. Az Internetbankkal 2009. december 1. előtt
rendelkező lakossági ügyfélkör a bankszámlaszerződés alapján a Takarékszövetkezet által teljesítendő havi
tájékoztatást elektronikus úton, díjmentesen veszi igénybe és lemond a papíralapú bankszámla-kivonatok
megküldéséről, akkor a Takarékszövetkezet nem számítja fel a terhére a harmadik személy felé fizetendő
licensz-díjat, azaz 3.500,-Ft mindenkori ÁFA-val növelt összegét. Az InternetBankkal rendelkező vállalkozói
ügyfélkör (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb természetes
személynek nem minősülő jogalany vagy szervezet Számlatulajdonosok) esetében a Takarékszövetkezet köteles
minden forgalmazás után hivatalos napi kivonatot küldeni, így a vállalkozói ügyfelek kötelesek megfizetni az
InternetBank szolgáltatás igénylésekor a harmadik személy felé fizetendő egyszeri licensz-díjat, azaz 3.500,-Ft
mindenkori ÁFA-val növelt összegét.

SMS szolgáltatás
Havi díj:
SMS küldés

Díjmentes
30.- Ft/tétel

Átutalások forgalmi díjait a bankszámla tulajdonosoknak nyújtott szolgáltatásokért felszámított díjak
hirdetménye tartalmazza.

A tranzakciós forgalmi jutalék felszámítása és a díjak terhelése a tárgyhót követő hónap első
banki munkanapján történik, a bankszámla megterhelésével.
A külső- és belsőköri belföldi átutalások tárgynapi kezdeményezésének határideje:
H–P

15:00 óra

A Nem munkanapon, illetve munkanapon 15 óra 00 perc után indított megbízásait kérjük, a
következő banki munkanap értéknapjára dátumozza, illetve bármely később következő banki
munkanapra.
Örkény, 2015. augusztus 27.
ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET

