Hungária Takarék

HIRDETMÉNY
a Csemete számlához, Nebuló, Ugródeszka, Rajt és Gyorsítás számlacsomagokhoz kapcsolódó
családi számlakedvezmény lakossági ügyfelek részére
Érvényes: 2016. január 1. napjától visszavonásig
Családi számlakedvezmény igénybevételére jogosultak azon lakossági ügyfelek,
-

akiknek a közeli hozzátartozója/hozzátartozója1 az igénybejelentés pillanatában már rendelkezik
Hitelintézetünknél bármely típusú „TakarékPont”-os számlacsomaggal vagy forintban nyilvántartott
Takarék Alapszámlával (2014.09.22-ig igényelt) vagy CSAK számlával (2015.12.31-ig igényelt) (a
továbbiakban: kedvezményre jogosító számla), és a kedvezményre jogosító számlára vonatkozóan
teljes körűen teljesülnek az alábbi feltételek:


a számlára havonta legalább 50.000,- forint összegben rendszeres jóváírás érkezik, és



a számlára kedvezmény igénylését megelőzően már legalább 1 alkalommal érkezett jóváírás,

-

akik a Hitelintézet által meghatározott nyomtatványon nyilatkoznak a hozzátartozói minőségükről,
és a kedvezményre jogosító számla tulajdonosának erről szóló nyilatkozata is rendelkezésre áll, és

-

akik új Rajt vagy Gyorsítás számlacsomagot igényeltek 2014. szeptember 22-ig, vagy ezt követően
új Csemete számlát, Nebuló vagy Ugródeszka számlacsomagot igényelnek vagy igényeltek (a továbbiakban: kedvezménnyel érintett számla) és

-

az újonnan megnyitott számlára havonta rendszeres, legalább egy jóváírás érkezik bármilyen öszszegben.

Családi számlakedvezményre jogosultság esetén
- a kedvezménnyel érintett Csemete számla, Nebuló, Ugródeszka, Rajt vagy Gyorsítás csomagok havi díja : 0 Ft
Jelen Hirdetményben meghirdetett kedvezmény visszavonásig érvényes.
A Hitelintézet jogosult a feltételek fennállását mind a kedvezményre jogosító számlán, mind a kedvezménnyel érintett számlán havonta felülvizsgálni, továbbá a jogosultság feltételeit igazoló, Hitelintézet által
arra alkalmasnak ítélt dokumentumokat (pl. anyakönyvi kivonat, bírósági határozat) a kedvezményre jogosító és a kedvezménnyel érintett számla tulajdonosától bármikor bekérni. A feltételek fennállásának
vagy igazolásának hiányában a kedvezmény az érintett számla vonatkozásában megszűnik, és a kedvezmény a megszűnés hónapjának számlavezetési díjában már nem érvényesíthető.
Jelen Hirdetményben fel nem tüntetett díjakat, jutalékokat a mindenkor hatályos Hungária Takarék lakossági fizetési számlákra vonatkozó díj- költség tételek tartalmazza.

2014. március 15-től Közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (8:1.§ 1.) szerint: a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
Hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (8:1.§ 2.) szerint: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
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www.takarekpont.hu

