HIRDETMÉNY
Tartós Befektetési Szerződéses Betéti számlával kapcsolatosan
Érvényes: 2010. 11. 15-től

A Takarékszövetkezet az Szja tv. (1995. évi CXVII. 67/B §) rendelkezései szerint –tartós befektetési
szerződés alapján– TBSZ Elszámolási számlát nyit és vezet 14. életévét betöltött magyar adóazonosító
jellel rendelkező természetes személyek részére. Egy ügyfél részére az adott naptári évben egy TBSZ
Elszámolási számla nyitható.
TBSZ Elszámolási számla nyitásakor, az ügyfél vállalja, hogy a TBSZ Elszámolási számlán a
számlanyitás évének végéig (2010-ben 2010 december 31-ig) felhalmozott összeget, a következő 3
naptári évig a betéti számlán tartja. Ezt követően a megtakarítási időszak további 2 évvel
meghosszabbítható. Az 5 éves megtakarítási időszak végén keletkező kamatjövedelem adómentes.
A Takarékszövetkezet a TBSZ Elszámolási számla és a róla lekötött betétek kamataiból nem
von kamatadót.
Feltételek
Minimum összeg
25.000,- Ft.
Devizanem
Forint
Kamatozás
Látraszóló kamat
Jegybanki alapkamat - 2,5 % minimum 0,5%
Napi kamatszámítás, hó végi kamatelszámolással
Díjak*
Számla nyitási díj
2.000 Ft Akció: Díjmentes visszavonásig
Számlavezetési díj
500 Ft/év
Betétlekötés módosítás
500 Ft/tétel
TBSZ elszámolási számla megszüntetés 1.500 Ft
Részkivét a 3. év végén
1.500 Ft
Számlák közötti átvezetés
díjmentes
Jóváírás
bankon kívül, bankon belül
díjmentes
Pénztári befizetés
díjmentes
Utalás
A lakossági bankszámlán keresztül
Készpénz felvét
A lakossági bankszámlán keresztül
Elhalálozásra szóló rendelkezés
„A lakossági bankszámlavezetéssel, betétgyűjtéssel
megadása
összefüggő szolgáltatásért felszámítható díjakról” szóló
mindenkori aktuális Hirdetmény szerint
Egyéb feltételek
Elhelyezett betétösszeg növelése
A számlanyitás, felhalmozás évében tetszőleges számú
és összegű betételhelyezés lehetséges.
Részösszeg felvétele
Kizárólag a felhalmozási évet követő 3. év utolsó
napján, de a számlán tartandó megtakarítás összege a
minimum összeg (25.000 Ft.) alá nem csökkenhet.
Egyéb esetekben a számláról részösszeg felvétel nem
lehetséges.
* A lakossági bankszámlán kerül elszámolásra

♦ A TBSZ Elszámolási számla egy tulajdonos nevére nyitható, de rendelkező
(meghatalmazott) és elhalálozásra szóló kedvezményezett megadható a betéti számlára.
♦ Adott naptári évben csak egy TBSZ betéti számla nyitható.
♦ A TBSZ Elszámolási számla megszüntetésekor a Takarékszövetkezet a keletkezett
kamatjövedelemről igazolást ad a tulajdonos részére, legkésőbb az adott naptári évet
követő év február 15-ig. A keletkezett jövedelem után fizetendő adót az ügyfél köteles
bevallani és befizetni, a megszüntetéskor érvényes adótörvények rendelkezései szerint.
♦ TBSZ Elszámolási számla nyitásához szükséges, hogy az ügyfél lakossági bankszámlával
rendelkezzen.
TBSZ Elszámolási számláról leköthető betétek:
♦ 1,2,3,6 havi lakossági lekötött betétek,
♦ Maximum és Maximum plusz betét.
Ezen betétek kamata megegyezik az adott betéti formára vonatkozó mindenkori hirdetmény szerinti,
és/vagy akciós betétek –amennyiben az akciós betételhelyezési feltételek teljesülnek– kamataival.
A TBSZ Elszámolási számla szerződéses feltételeit a Tartós Befektetési Keretszerződés Általános
szerződési feltételek (TBSZ ÁSZF) tartalmazza.

Örkény, 2010. 11. 15.

Örkényi Takarékszövetkezet

