HIRDETMÉNY
a Hungária Takarék pénzügyi szolgáltatásaiért felszámítható jutalékokról, díjakról, költségekről
Fizetési számlavezetés - díj költségtételek - NEM FORGALMAZOTT lakossági fizetési számla és TP Alapszámla, integrációs és TP számlacsomagok, speciális Kölyök számla
Meghirdetés: 2018. március 29.
Hatályos: 2018. június 04. napjától
A hirdetmény változására a nyomtatványköltségek és a készpénz átutalási megbízás jóváírásának díjmódosítása miatt került sor.
Szolgáltatások

Lakossági fizetési számla

Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a számlán tartandó)

TakarékPont Alapszámla

I

Integrációs számlacsomagok II

TakarékPont
SzámlacsomagokIII

Kölyök számla

Esedékesség

0,-Ft

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

0,-Ft

Számlanyitási díj

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

felmerüléskor

Csomagváltás díja

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

felmerüléskor

Számlavezetési díj:
Lakossági bankszámla

hóvégén

317 Ft

RAJTSZÁMLA

díjmentes

TAKARÉKPONT ALAPSZÁMLA

hóvégén

207,- Ft

KÖLYÖKSZÁMLA

díjmentes

Számlacsomag díj
NYUGDÍJAS számlacsomag

díjmentes

JUNIOR számlacsomag (értékesítése 2010. július 1-től megszűnt)

96 Ft

PRÉMIUM számlacsomag (értékesítése 2010. július 1-től
megszűnt)

285 Ft

EXTRA számlacsomag (értékesítése 2010. július 1-től megszűnt)
RAJT számlacsomag

518 Ft

2,4

99,-Ft

RAJT Xtra számlacsomag2,4
GYORSÍTÁS számlacsomag

599,- Ft

2,4

155,-Ft

GYORSÍTÁS Xtra számlacsomag 2,4
HALADÁS számlacsomag

674,-Ft

2,4

351,- Ft

LAZÍTÁS számlacsomag2,4

238,- Ft

CÉLEGYENES számlacsomag 2,4

757,- Ft

KOKTÉL számlacsomag2,4

330,- Ft

Pénzforgalmi jutalék:
Külső klíring körös - elektronikus(NetB@nk,ELEKTRA) Intergiro2
rendszerben

0,45%,
min. 85 Ft, max. 9.272 Ft

0,45%,
min. 85 Ft, max. 9.272 Ft

0,45%,
min. 85 Ft, max. 9.272 Ft

0,45%,
min. 85 Ft, max. 9.272 Ft

nem lehetséges

hóvégén

Külső klíring körös - papiron, Intergiro1

0,50%, min. 275 Ft*

0,50%, min. 275 Ft*

0,50%, min. 275 Ft*

0,50%, min. 275 Ft*

nem lehetséges

hóvégén

Külső klíring körös - papiron, Intergiro2

0,50%, min. 210 Ft*

0,50%, min. 210 Ft*

0,50%, min. 210 Ft*

0,50%, min. 210 Ft*

nem lehetséges

hóvégén

Takarékszövetkezeten belüli: ügyfelek között elektronikus(NetB@nk,ELEKTRA)

0,35%,
min. 100 Ft, max. 9.272 Ft

0,35%,
min. 100 Ft, max. 9.272 Ft

0,35%,
min. 100 Ft, max. 9.272 Ft

0,35%,
min. 100 Ft, max. 9.272 Ft

nem lehetséges

hóvégén

Takarékszövetkezeten belüli: ügyfelek között- papiron

0,35%,
min. 110 Ft, max. 9.272 Ft

0,35%,
min. 110 Ft, max. 9.272 Ft

0,35%,
min. 110 Ft, max. 9.272 Ft

0,35%,
min. 110 Ft, max. 9.272 Ft

nem lehetséges

hóvégén

Takarékszövetkezeten belüli: ügyfél saját számlái között
Tartós (rendszeres) átutalás tkszen belül ügyfelek között (papíron v.
Netb@nk rendszeren)
Tartós (rendszeres) átutalás tkszen belül ügyfél saját számlái között
(papíron v. Netb@nk rendszeren)

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

0,40%, min. 70 Ft*

0,40%, min. 70 Ft*

0,40%, min. 70 Ft*

0,40%, min. 70 Ft*

nem lehetséges

hóvégén

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

Tartós (rendszeres) átutalás tkszen kívül (papíron v. Netb@nk
rendszeren) Intergiro2

0,40%, min. 140 Ft*

0,40%, min. 140 Ft*

0,40%, min. 140 Ft*

0,40%, min. 140 Ft*

nem lehetséges

hóvégén

75 Ft/tétel

75 Ft/tétel

75 Ft/tétel

75 Ft/tétel

nem lehetséges

hóvégén

///

///

///

///

///

hóvégén

Csoportos átutalás indítása - takarékszövetkezeten belül

///

///

///

///

///

hóvégén

Csoportos beszedés kezdeményezése az ügyfél számlájáról

///

///

///

///

///

hóvégén

Csoportos beszedés jóváírása

///

///

///

///

///

hóvégén

Csoportos átutalás jóváírása

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

hóvégén

Egyéb utalás jóváírása
Deviza átutalás Ft számla terhére SWIFT és SEPA rendszeren Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán1
Deviza jóváírás Ft számla javára SWIFT és SEPA rendszeren - Hungária
Takarék deviza vételi árfolyamán1
Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfelek között - Hungária
Takarék deviza eladási árfolyamán

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

hóvégén

0,50%, min. 4000 Ft, max.
127.618 Ft
0,10%, min. 2.113 Ft max.
68.683 Ft
0,35%, min. 60 Ft,
max.
9.272 Ft

0,50%, min. 4000 Ft, max.
127.618 Ft
0,10%, min. 2.113 Ft max.
68.683 Ft
0,35%, min. 60 Ft,
max.
9272 Ft

0,50%, min. 4000 Ft, max.
127.618 Ft
0,10%, min. 2.113 Ft max.
68.683 Ft
0,35%, min. 60 Ft,
max.
9.272 Ft

0,50%, min. 4000 Ft, max.
127.618 Ft
0,10%, min. 2.113 Ft
max. 68.683 Ft
0,35%, min. 60 Ft,
max. 9272 Ft

nem lehetséges

felmerüléskor

díjmentes

jóváírással
egyidejűleg

nem lehetséges

hóvégén

Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfél saját számlái között Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) indítás

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) negatív válasz fogadás

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) üzenet fogadás számlára

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) pozitív válasz indítás

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) negatív válasz indítás

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) pozitív válasz indítás konverzióval

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

/////

/////

/////

/////

///

hóvégén

0,9%, min. 410 Ft,
max.
30.510 Ft+ 0,6 %

1,0%, min. 370 Ft,
max.
30.510 Ft+ 0,6 %

0,9%, min. 410 Ft,
max.
30.510 Ft+ 0,6 %

1,0%, min. 370 Ft,
max. 30.510 Ft+ 0,6 %

nem lehetséges

hóvégén

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

hóvégén

0,2%, min. 5.282 Ft

0,3%, min. 5.282 Ft

0,2%, min. 5.282 Ft

0,3%, min. 5.282 Ft

nem lehetséges

felmerüléskor

Csoportos beszedési megbízás terhelése
Csoportos átutalás indítása - külső

Intergiro2

Kifizetési utalvány (postai díjon felül)
Pénztári készpénz felvét
Pénztári készpénz befizetés
Előre bejelentett kp. felvétel elmaradása

200 Ft

200 Ft

200 Ft

200 Ft

///

felmerüléskor

Sorbaállítási szerződés

1.057 Ft

1.057 Ft

1.057 Ft

1.057 Ft

nem lehetséges

felmerüléskor

Sorbaállítás díja/tétel

212 Ft

212 Ft

212 Ft

212 Ft

nem lehetséges

felmerüléskor

Átutalás faxon történő teljesítése szerződés

/////

/////

/////

/////

nem lehetséges

felmerüléskor

Nem honos egységben történő forgalmazás

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

0,45%, min. 20.000 Ft, max.
111.768 Ft

0,45%, min. 20.000 Ft, max.
111.768 Ft

0,45%, min. 20.000 Ft, max.
111.768 Ft

0,45%, min. 20.000 Ft,
max. 111.768 Ft

nem lehetséges

felmerüléskor

106 Ft

/////

106 Ft

/////

díjmentes

hóvégén

- postai

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

hóvégén

- NetB@nk

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

hóvégén

- email

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

hóvégén

- postai

/////

/////

/////

/////

///

- NetB@nk

/////

/////

/////

/////

///

- visszatartott levelezés

/////

/////

/////

/////

///

529 Ft

529 Ft

529 Ft

529 Ft

díjmentes

Készpénzátutalási megbízás jóváírása/db

VIBER utalás teljesítése
Zárlati díj
Fizetési számlakivonat díja:
1.) hó végi

2.) forgalmat követő haladéktalan továbbítás esetén

Számlával összefüggő egyszerű igazolás (számlaszám, aktuális
egyenleg) díja

felmerüléskor

Számlával összefüggő egyéb igazolás díja
–

tárgyévi információt tartalmazó- egy időszakról

–

korábbi évekről (évente)

2 113 Ft
Évi

2.113 Ft

2 113 Ft
Évi

2.113 Ft

2 113 Ft
Évi

2.113 Ft

2 113 Ft
Évi

2.113 Ft

díjmentes

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

Ügyfél kérésére tételes bankszámla kivonat másolat, pótlás (forgalmi
kivonat)- tárgyévi, egy időszaki

212 Ft/oldal

212 Ft/oldal

212 Ft/oldal

212 Ft/oldal

díjmentes

felmerüléskor

Számlatulajdonos kérésére egyéb másolat készítés

106 Ft /oldal

106 Ft /oldal

106 Ft /oldal

106 Ft /oldal

106 Ft /oldal

felmerüléskor

5.283 Ft

5.283 Ft

5.283 Ft

5.283 Ft

5 283 Ft

felmerüléskor

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

///

felmerüléskor

317 Ft

317 Ft

317 Ft

317 Ft

///

felmerüléskor

postai tényleges költség

postai tényleges költség

postai tényleges költség

postai tényleges költség

postai tényleges költség

felmerüléskor

212 Ft/oldal

212 Ft/oldal

212 Ft/oldal

212 Ft/oldal

212 Ft/oldal

felmerüléskor

Meghatalmazott (rendelkező) bejelentése, törlése

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

///

felmerüléskor

Elhalálozási rendelkezés

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

///

felmerüléskor

Csoportos beszedéshez limitfigyelés

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

///

felmerüléskor

Ügyfél kérésére végzett számla zárolás-, törlés

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

///

felmerüléskor

Felszólító levél

700,- Ft /ügyfél

700,- Ft /ügyfél

700,- Ft /ügyfél

700,- Ft /ügyfél

700,- Ft /ügyfél

felmerüléskor

Felmondó levél

700,- Ft /ügyfél

700,- Ft /ügyfél

700,- Ft /ügyfél

700,- Ft /ügyfél

700,- Ft /ügyfél

felmerüléskor

felmerüléskor

Bankinformáció
Felhatalmazás kezelésének díja
Igazolás csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó
felhatalmazásokról
Egyéb postaköltség
Telefax igénybevétel

Nyomtatványköltség (bruttó)
-

átutalási megbízás

-

devizaátutalási megbízás

-

beszedési megbízás

-

hatósági átutalási megbízás
kp. felvételi lap

8,- + áfa = 10,- Ft/db

8,- + áfa = 10,- Ft/db

8,- + áfa = 10,- Ft/db

8,- + áfa = 10,- Ft/db

nem lehetséges

79,- + áfa = 100,- Ft/db

79,- + áfa = 100,- Ft/db

79,- + áfa = 100,- Ft/db

79,- + áfa = 100,- Ft/db

nem lehetséges

31,- + áfa = 40,- Ft/db

31,- + áfa = 40,- Ft/db

31,- + áfa = 40,- Ft/db

31,- + áfa = 40,- Ft/db

///

felmerüléskor

31,- + áfa = 40,- Ft/db

31,- + áfa = 40,- Ft/db

31,- + áfa = 40,- Ft/db

31,- + áfa = 40,- Ft/db

///

felmerüléskor

díjmentes

díjmentes

díjmentes

díjmentes

nem lehetséges

felmerüléskor

felmerüléskor

* a módosulással érintett tranzakció típusoknál a díj, illetve a jutalék mértékének 2012. december 31-hez viszonyított megemelésből származó növekmény hatezer forint feletti részét a Hungária Takarék nem számítja fel.
Mentes a jutalék és díjfizetési költség alól:

-

-

a Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések (stornó tételek)

-

átvezetés az ügyfél lakossági bankszámlájáról lekötött betétszámlára és vissza.
ha a tranzakció célja - az ügynöki tevékenység keretében Takarékbanki számlára végrehajtott utalás - értékpapír vásárlás (forintban vagy devizában) , amennyiben a fizető fél, valamint a kedvezményezett személye megegyezik
ha a tranzakció célja hiteltörlesztés - beleértve a folyószámlahitelt és a hitelkártyát is.

Késedelmi kamat:
A számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése esetén felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke a késedelmes napokra mindenkori jegybanki alapkamat + 6%.
1

A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. A tranzakciókat terhelő egyszeri költségtételek a devizában és
valutában végzett fizetési megbízásokra vonatkozó hirdetmény szerint kerülnek felszámításra.

I.

TAKARÉKPONT ALAPSZÁMLA
nem társul hozzá kapcsolt termékként egyéb pénzforgalmi termék illetve szolgáltatás. Megcélzott ügyfélkör: bármely 18. életévét betöltött lakossági ügyfél.
II

Integrációs számlacsomagok (Értékesítése 2010. július 1-től megszűnt.)

a. JUNIOR csomag
fizetési számla + Maestro zseb.web kártya. Havi díja tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját (azaz a kártya éves díja minden évben 0 Ft).
(a Maestro zseb.web kártyához társkártya nem igényelhető!) Értékesítése 2010. július 1-től megszűnt. 3
b. PRÉMIUM csomag
fizetési számla + Maestro főkártya
Havi díja tartalmazza a kibocsátott Maestro főkártya díját (azaz a kártya éves díja minden évben 0 Ft). A társkártya díja megegyezik a takarékszövetkezet által meghatározott, a kártyarendszerben definiált díjjal. Értékesítése 2010. július 1-től
megszűnt.3
c. EXTRA csomag
fizetési számla + MasterCard Standard főkártya és külföldi utazásra szóló biztosítás
Havi díja tartalmazza a kibocsátott MasterCard Standard főkártya díját (azaz a kártya éves díja minden évben 0 Ft). A társkártya díja megegyezik a takarékszövetkezet által meghatározott, a kártyarendszerben definiált díjjal. A társkártyához
kapcsolódó esetleges biztosítás díja szintén külön, a mindenkori hirdetmény szerint kerül megállapításra. Értékesítése 2010. július 1-től megszűnt. 3
d. NYUGDÍJAS csomag
lakossági bankszámla + Maestro főkártya
Havi díja díjmentes, amely magában foglalja a kibocsátott Maestro főkártya díját (azaz a kártya éves díja is minden évben 0 Ft). A társkártya díja megegyezik a takarékszövetkezet által meghatározott, a kártyarendszerben definiált díjjal.
elsőnek elszámolt ATM tranzakció ingyenesége 2013. január 1-től megszűnt.

3

A havi

III

TAKARÉKPONTOS SZÁMLACSOMAGOK (Értékesítése 2014. szeptember 22-től megszűnt.)

a. RAJT csomag
fizetési számla + Maestro „Rajt” kártya (zseb.web kártyával megegyező funkciójú). Megcélzott ügyfélkör: 14-18 éves korosztály.
Havi díja tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját (azaz a kártya éves díja minden évben 0 Ft). A Maestro „Rajt” kártyához társkártya nem igényelhető! A 2012. december 31-ig Rajt számlacsomagokra szerződött, később a számlacsomagot nem
módosító Ügyfeleink számára a havi első saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díjmentes.
a1. RAJT Xtra csomag
lakossági fizetési számla + 1 db "TakarékPont" Maestro főkártya és 1 db PayPass karóra. Megcélzott ügyfélkör: 14-18 éves korosztály.
Havi díja tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját (azaz a kártya éves díja minden évben 0 Ft). A Maestro „Rajt” kártyához társkártya nem igényelhető! A 2012. december 31-ig Rajt Xtra számlacsomagokra szerződött, később a számlacsomagot
nem módosító Ügyfeleink számára a havi első saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díjmentes.
b. GYORSÍTÁS csomag
fizetési számla + 2011. augusztus 15-től MasterCard PayPass bankkártya, internetbanki szolgáltatás. Megcélzott ügyfélkör: 18-27 éves korosztály.
Havi díja tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját (azaz a kártya éves díja minden évben 0 Ft), valamint az internetbankolási lehetőséget. A 2012. december 31-ig Gyorsítás számlacsomagokra szerződött, később a számlacsomagot nem módosító
Ügyfeleink számára a havi első saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díjmentes.
b1. GYORSÍTÁS Xtra csomag
lakossági fizetési számla + 1 db MasterCard Unembossed PayPass bankkártya, internetbanki szolgáltatás és 1 db PayPass karóra. Megcélzott ügyfélkör: 18-27 éves korosztály.
Havi díja tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját (azaz a kártya éves díja minden évben 0 Ft), valamint az internetbankolási lehetőséget. A 2012. december 31-ig Gyorsítás Xtraszámlacsomagokra szerződött, később a számlacsomagot nem
módosító Ügyfeleink számára a havi első saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díjmentes.
c. HALADÁS csomag
fizetési számla + 2012. augusztus 21-től MasterCard PayPass főkártya és internetbanki vagy SMS szolgáltatás. Megcélzott ügyfélkör: bármely nagykorú lakossági ügyfél.
Havi díja tartalmazza a kibocsátott Maestro főkártya díját (azaz a kártya éves díja minden évben 0 Ft), valamint az internetbankolási vagy SMS szolgáltatás lehetőséget. A 2012. december 31-ig Haladás számlacsomagokra szerződött, később a
számlacsomagot nem módosító Ügyfeleink számára a havi első saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díjmentes.
d. LAZÍTÁS csomag
fizetési számla + Maestro „TAKARÉKPONT” főkártya. Megcélzott ügyfélkör: nyugdíjasok.
Havi díja magában foglalja a kibocsátott Maestro főkártya díját (azaz a kártya éves díja is minden évben 0 Ft). A 2012. december 31-ig Lazítás számlacsomagokra szerződött, később a számlacsomagot nem módosító Ügyfeleink számára a havi első
saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díjmentes.
2014. május 5. után Takarékszövetkezetünk a Takarékpont
Lazítás számlacsomagot a Magyar Bankszövetség 1/2012. számon kibocsátott és 2014. március 31-én módosított, az alapszintű szolgáltatásokat nyújtó lakossági fizetési számlákról szóló Ajánlása alapján alapszámlának minősítette. A termék megfelel
az Ajánlásban rögzített együttes feltételeknek.
e. CÉLEGYENES csomag
fizetési számla + Mastercard „Célegyenes” főkártya, internetbanki szolgáltatás, TKSZ által forg. SMS szolgáltatás havi díja. Megcélzott ügyfélkör: bármely nagykorú lakossági ügyfél.
Havi díja magában foglalja a kibocsátott Mastercard főkártya díját (azaz a kártya éves díja is minden évben 0 Ft), az internetbankolási lehetőséget, valamint a TKSZ-es sms havi díját. A 2013. szeptember 23-ig Célegyenes számlacsomagokra
szerződött, később a számlacsomagot nem módosító Ügyfeleink számára a havi első saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díjmentes.

f. KOKTÉL számlacsomag
A Koktél
számlacsomag havi díja 330 Ft, amennyiben a tárgyhónapban minimum 90.000 Ft összegű jóváírás érkezik a fizetési számlára, maximum két összegben, amelyben a saját számlák közötti átvezetés nem számít bele. Amennyiben a jóváírási feltétel
nem teljesül, úgy a Koktél számlacsomag havi díja 990 Ft.
A Koktél számlacsomag tartalma 2013. szeptember 24-től :
MasterCard® Unembossed PayPass™ főkártya, a csoportos beszedési megbízások díjmentes teljesítése illetve két szabadon választott kedvezményes szolgáltatás.
A 2013. szeptember 23-ig Koktél
számlacsomagokra szerződött, később a számlacsomagot nem módosító Ügyfeleink számára a havi első saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díjmentes.
A Koktél számlacsomaghoz az alább felsorolt kedvezmények közül tetszőleges kettő kötelezően választandó, és a vonatkozó szerződések megkötése kötelező:
• havi díjmentes sms szolgáltatás
• havi díjmentes internetes szolgáltatás
• díjmentes értékpapír számlanyitás
• díjmentes TaPassz (1 db)
• főkártyával megegyező típusú éves díj mentes társkártya vagy díjmentes bármely típusú 2. főkártya (kivéve MasterCard Gold) (1db)
Az új szerződésekre új feltétel bevezetése 2013. január 1-től: csak új ügyfelek részére nyitható.
(Új ügyfél: az a természetes magánszemély, aki még nem rendelkezik a TakarékPontban résztvevő Hitelintézeteknél lakossági bankszámlával)

csoportos beszedési megbízások díjmentes teljesítése illetve két szabadon választott kedvezményes szolgáltatás.

2

Valamennyi termékhez kapcsolható szolgáltatások: számlanyitás, számlavezetés, kivonatküldés, betételhelyezés, átutalások indítása és jóváírása, csoportos beszedés felhatalmazás és beszedés, pénztári készpénz felvétel és befizetés, VIBER
átutalások indítása és fogadása, valamint ATM készpénzfelvétel, ATM top-up mobilfeltöltés, POS kereskedői vásárlás, POS bankpénztári készpénzfelvétel, sms értesítések (pl. Strázsa, Hírnök stb.), netb@nk szolgáltatás.
3

A számla és bankkártya használat költségei, díja a „normál” Hirdetmény szerint

4

TakarékDoboz termék- és szolgáltatás csomag: A sorszámozott TakarékDoboz olyan termék- és szolgáltatáscsomag, amelyet bármely belföldi magánszemély 5000 Ft ellenértékért megvásárolhat (akár többet is, de maximum 10 db-ot). Aki
legalább 6 hónapja szerződéses kapcsolatban áll (TakarékPontos számlacsomaggal rendelkezik) a Hitelintézettel annak a doboz árából 30% kedvezményt biztosítunk (így a TakarékDoboz vételára 3500 Ft). Legalább 12 hónapos szerződéses kapcsolat
(TakarékPontos számlacsomag) esetén a vételárból 50% kedvezmény jár (2500 Ft-ért megvásárolható a TakarékDoboz). A doboz vételárának megfelelő összeget jóváírjuk a vevő számláján, amennyiben az általa "hozott" új ügyfél (TakarékPontos
számlacsomag formájában) fizetési számla nyitást generál (ha az ügyfélnek már van fizetési számlája és újat nyit a régi mellé, azon esetben nem) TakarékDoboz megvásárlását követő 1 hónapon belül. A termék által biztosított számlanyitást és
kedvezményeket a 14-30 év közötti belföldi magánszemély ügyfélkör (kedvezményezett) veheti igénybe. A TakarékDobozhoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére a doboz vásárlója is jogosult, amennyiben életkora 14-30 év
között van, és új fizetési számlát nyit a Hitelintézetnél (TakarékPontos számlacsomag formájában).
A TakarékDoboz beváltásakor bármely, a Takarékszövetkezetnél meghirdetett TakarékPontos számlacsomag konstrukció közül lehet választani. A hitelintézeti termékekből akár 50 000 Ft értékű kedvezményt biztosít a Hitelintézet kuponok formájában.
Egy személy, több alkalommal is igénybe veheti a TakarékDobozhoz kapcsolódó kupon kedvezményeket , de egy kupon esetében többszöri (részösszegekben történő) felhasználás nem lehetséges és egy kedvezményezett csak egy kupon csomagból
(egy sorszám sorozatból) vehet igénybe kedvezményeket, amely más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció a készlet erejéig tart.
A kuponfüzet összetétele:
o 1 db Paypass óra igénylés díjkedvezmény (kizárólag egyszeri díjfizetés esetén) 12400 Ft
o 1 db Paypass Tapassz éves díjkedvezmény
2200 Ft
o Társkártya első éves díjkedvezmény
max
2400 Ft
o 1 db Hűség kártya I. Egy éves (legalább 10 havi) csop. beszedés díjainak kedvezménye 2000 Ft
o 1 db Hűség kártya II. Egy éves (legalább 10 havi) rendszeres (pl.: ösztöndíj, munkabér) jóváírás esetén egyszeri jóváírás 2000 Ft
o 1 db Hűség kártya III. Legalább 200 000 Ft betét legalább 12 havi folyamatos, standard lekötése esetén egyszeri jóváírás 2000 Ft
o 1 db FULA szerződéskötési díjkedvezmény
10000 Ft
o 1 db FULA szerződéskötési díjkedvezmény
5000 Ft
o 1 db Signal biztosítási díjkedvezmény
7000 Ft
o értékpapír (jellegű) számla nyitási/számlavezetési kedvezmény
max .5000 Ft

Internetbank szolgáltatás díjai:
Egyszeri regisztrációs díj:
Havi díj (internetbank, hírnök, strázsa - szolgáltatásonként):
SMS díj SMS szolgáltatások esetén (Hírnök, Strázsa, Hívjon):
SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet esetén:
Bankon belüli átutalási forgalom:
Bankon kívüli átutalási forgalom:
Letiltás feloldásának a díja:

0 Ft
0 Ft
25 Ft
25 Ft
Számlavezetési díjak
Hirdetmények szerint
Számlavezetési díjak
Hirdetmények szerint
0 Ft

A tranzakciós forgalmi jutalék, a havidíj, valamint az SMS-ek díjának felszámítása hó végén, a regisztrációs és a letiltás feloldás díjának terhelése felmerüléskor történik a bankszámlán.

OBA betétbiztosítással kapcsolatos információk:
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 Takarék – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót („Kimutatást”, Hpt. 275 § (5)) ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Takaréknál, 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 Takarék a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Takarék ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

HIRDETMÉNY
a Hungária Takarék pénzügyi szolgáltatásaiért felszámítható jutalékokról, díjakról, költségekről
Fizetési számlavezetés - díj költségtételek - CSAK számla
Meghirdetés: 2018. március 29.
Hatályos: 2018. június 04. napjától
A hirdetmény változására a nyomtatványköltségek és a készpénz átutalási megbízás jóváírásának díjmódosítása miatt került sor.
Szolgáltatások
Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a számlán tartandó) 4
Számlanyitási díj
Csomagváltás díja
Számlavezetési díj:
Számlacsomag díj:
Pénzforgalmi jutalék:
Külső klíring körös átutalás - elektronikus(NetB@nk,ELEKTRA) Intergiro2 rendszerben
Külső klíring körös átutalás - papiron, Intergiro1
Külső klíring körös átutalás - papiron, Intergiro2

Takarékszövetkezeten belüli átutalás: ügyfelek között - elektronikus(NetB@nk,ELEKTRA)
Takarékszövetkezeten belüli átutalás: ügyfelek között- papiron
Takarékszövetkezeten belüli átutalás: ügyfél saját számlái között
Hatósági átutalás, átutalási végzés terhelése
Beszedési megbízás terhelése
Tartós (rendszeres) átutalás tkszen belül ügyfelek között (papíron v. Netb@nk rendszeren)
Tartós (rendszeres) átutalás tkszen belül ügyfél saját számlái között (papíron v. Netb@nk
rendszeren)

CSAK számla3
Régi ügyfél esetén igényelt
bankkártyánként 1.000,- Ft, új
ügyfél esetében 5.000.- Ft
díjmentes
díjmentes
///
255 Ft
0,15 %,
min. 100
Ft, max. 5000 Ft,
+ 0,3 % max.
6000 Ft
0,2 %, min. 300 Ft;
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,2 %, min. 300 Ft;
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,05 %,
min. 60 Ft,
max. 4000 Ft;
+ 0,3 % max.
6000 Ft
0,05 %,
min. 200
Ft, max. 4000 Ft;
+ 0,3 % max.
6000 Ft
díjmentes
0,2 %, min. 500 Ft;
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,2 %, min. 500 Ft;
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,1 % min. 60 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

Esedékesség
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
hóvégén
hóvégén

hóvégén
hóvégén
hóvégén

hóvégén

hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén

díjmentes

hóvégén

0,1 %, min. 100 Ft,
+ 0,3 % max. 6000 Ft

hóvégén

Csoportos beszedési megbízás terhelése

80 Ft/tétel

hóvégén

Csoportos átutalás indítása - külső Intergiro2
Csoportos átutalás indítása - takarékszövetkezeten belül
Csoportos beszedés kezdeményezése az ügyfél számlájáról
Csoportos beszedés jóváírása
Csoportos átutalás jóváírása
Egyéb utalás jóváírása

///
///
///
///
díjmentes
díjmentes

hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén

Tartós (rendszeres) átutalás tkszen kívül (papíron v. Netb@nk rendszeren) Intergiro2

Deviza átutalás Ft számla terhére elektronikus (NetB@nk,ELEKTRA) SWIFT és SEPA rendszeren Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán 1
Deviza átutalás Ft számla terhére papíron SWIFT és SEPA rendszeren - Hungária Takarék deviza
eladási árfolyamán 1

0,15 %,
min. 10
EUR, max. 200 EUR; + 0,3 % max.
6000 Ft
0,20 %,
min. 10
EUR, max. 200 EUR; + 0,3 % max.
6000 Ft

Deviza jóváírás Ft számla javára SWIFT és SEPA rendszeren - Hungária Takarék deviza vételi
árfolyamán 1

5 EUR

Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfelek között elektronikus (NetB@nk,ELEKTRA) Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán

0,05%,
max. 4000 Ft

Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfelek között papíron - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán

0,1 %,
max. 4000 Ft

Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfél saját számlái között elektronikus
(NetB@nk,ELEKTRA) - Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán
Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfél saját számlái között papíron - Hungária Takarék
deviza eladási árfolyamán
Forint számla terhére indított Ft átutalás külföldre 1
Forint számla javára érkezett Ft átutalás külföldről 1
IG2 visszavonás (RECALL) indítás
IG2 visszavonás (RECALL) negatív válasz fogadás
IG2 visszavonás (RECALL) üzenet fogadás számlára
IG2 visszavonás (RECALL) pozitív válasz indítás
IG2 visszavonás (RECALL) negatív válasz indítás
IG2 visszavonás (RECALL) pozitív válasz indítás konverzióval
Kifizetési utalvány (postai díjon felül)
Pénztári készpénz felvét
Pénztári készpénz befizetés
Előre bejelentett kp. felvétel elmaradása

min. 60 Ft,
+ 0,3 % max. 6000
Ft
min. 100 Ft,
+ 0,3 % max. 6000
Ft

díjmentes
0,05%,
max. 4000 Ft

min. 60 Ft,
+ 0,3 % max. 6000
Ft
0,3 %
min. 4000
Ft, max. 135000 Ft, + max 6000
Ft
díjmentes
1000 Ft + postaktg
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
0,2 %, min. 500 Ft;
+ 0,3 % max. 6000 Ft
0,4 %, min. 500 Ft,
+ 0,6 %
díjmentes
0,3%, min. 5.000,- Ft

felmerüléskor

felmerüléskor
jóváírással
egyidejűleg
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor

felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén
hóvégén
felmerüléskor

Készpénzátutalási megbízás jóváírása/db
Sorbaállítási szerződés
Sorbaállítás díja/tétel
Átutalás faxon történő teljesítése szerződés
Nem honos egységben történő forgalmazás
VIBER utalás teljesítése
Zárlati díj
Fizetési számlakivonat díja:
1.) hó végi
- postai
- NetB@nk
- email
2.) forgalmat követő haladéktalan továbbítás esetén
- postai
- NetB@nk
- visszatartott levelezés
Számlával összefüggő egyszerű igazolás (számlaszám, aktuális egyenleg) díja
Számlával összefüggő egyéb igazolás díja
–
tárgyévi információt tartalmazó- egy időszakról
–
korábbi évekről (évente)
Ügyfél kérésére tételes bankszámla kivonat másolat, pótlás (forgalmi kivonat)- tárgyévi, egy
időszaki
Számlatulajdonos kérésére egyéb másolat készítés
Bankinformáció
Felhatalmazás kezelésének díja
Igazolás csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazásokról
Egyéb postaköltség
Telefax igénybevétel
Meghatalmazott (rendelkező) bejelentése, törlése
Elhalálozási rendelkezés
Csoportos beszedéshez limitfigyelés
Ügyfél kérésére végzett számla zárolás-, törlés
Felszólító levél
Felmondó levél
Nyomtatványköltség (bruttó)
átutalási megbízás
devizaátutalási megbízás
beszedési megbízás
hatósági átutalási megbízás
kp. felvételi lap

felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor

/////
1 100 Ft
220 Ft
/////
díjmentes
0,3 %,
min. 20000
Ft, max. 120000 Ft; + 0,3 % max.
6000 Ft
300 Ft

felmerüléskor
hóvégén

hóvégén
hóvégén
hóvégén

díjmentes
díjmentes
díjmentes
/////
/////
/////
550 Ft

felmerüléskor

2 113 Ft
Évi 2.113 Ft

felmerüléskor
felmerüléskor

212 Ft/oldal

felmerüléskor

200 Ft/oldal
5.283 Ft
díjmentes

felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor

317

felmerüléskor

postai tényleges költség
212 Ft/oldal
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
700,- Ft /ügyfél
700,- Ft /ügyfél

felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor

8,- + áfa = 10,- Ft/db
79,- + áfa = 100,- Ft/db
31,- + áfa = 40,- Ft/db
31,- + áfa = 40,- Ft/db
díjmentes

felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor

1 A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. A tranzakciókat terhelő egyszeri költségtételek a devizában
és valutában végzett fizetési megbízásokra vonatkozó hirdetmény szerint kerülnek felszámításra.
3 Akciós jelleggel, jelen Hirdetmény és a Kondíciók(i) szerint. Az akció kezdete 2014. szeptember 22. Az akció visszavonásig érvényes.

4 A fizetési számlán a Számlacsomag Szerződés megkötésekor elhelyezendő minimum fedezeti összeg régi ügyfél esetében igényelt bankkártyánként 1.000,- (ezer) forint, új ügyfél esetében 5.000,- (öt-ezer) forint.

Mentes a jutalék és díjfizetési költség alól:
a Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések (stornó tételek)
átvezetés az ügyfél lakossági bankszámlájáról lekötött betétszámlára és vissza.
ha a tranzakció célja - az ügynöki tevékenység keretében Takarékbanki számlára végrehajtott utalás - értékpapír vásárlás (forintban vagy
devizában) , amennyiben a fizető fél, valamint a kedvezményezett személye megegyezik
ha a tranzakció célja hiteltörlesztés - beleértve a folyószámlahitelt és a hitelkártyát is.
Késedelmi kamat:
A számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése esetén felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke a késedelmes napokra
mindenkori jegybanki alapkamat + 6%.
NetB@nk szolgáltatás díjai 2014.09.03-tól
Egyszeri regisztrációs díj:
Internetbank havi díj :
SMS szolgáltatás havi díj:
SMS díj SMS szolgáltatások esetén (Hírnök, Strázsa):
SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet esetén:
Bankon belüli átutalási forgalom:
Bankon kívüli átutalási forgalom:
Letiltás feloldásának a díja:

Opcionális szolgáltatásként
0 Ft
100 Ft
200 Ft
25 Ft
25 Ft
Számlavezetési díjak
Hirdetmények szerint
Számlavezetési díjak
Hirdetmények szerint
0 Ft

A tranzakciós forgalmi jutalék, a havidíj, valamint az SMS-ek díjának felszámítása hó végén, a regisztrációs és a letiltás feloldás díjának terhelése felmerüléskor
történik a bankszámlán.

6

TakarékDoboz termék- és szolgáltatás csomag: A sorszámozott TakarékDoboz olyan termék- és szolgáltatáscsomag, amelyet bármely belföldi
magánszemély 5000 Ft ellenértékért megvásárolhat (akár többet is, de maximum 10 db-ot). Aki legalább 6 hónapja szerződéses kapcsolatban áll
(TakarékPontos számlacsomaggal rendelkezik) a Hitelintézettel annak a doboz árából 30% kedvezményt biztosítunk (így a TakarékDoboz vételára 3500 Ft).
Legalább 12 hónapos szerződéses kapcsolat (TakarékPontos számlacsomag) esetén a vételárból 50% kedvezmény jár (2500 Ft-ért megvásárolható a
TakarékDoboz). A doboz vételárának megfelelő összeget jóváírjuk a vevő számláján, amennyiben az általa "hozott" új ügyfél (TakarékPontos számlacsomag
formájában) fizetési számla nyitást generál (ha az ügyfélnek már van fizetési számlája és újat nyit a régi mellé, azon esetben nem) TakarékDoboz
megvásárlását követő 1 hónapon belül. A termék által biztosított számlanyitást és kedvezményeket a 14-30 év közötti belföldi magánszemély ügyfélkör
(kedvezményezett) veheti igénybe. A TakarékDobozhoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére a doboz vásárlója is jogosult,
amennyiben életkora 14-30 év között van, és új fizetési számlát nyit a Hitelintézetnél (TakarékPontos számlacsomag formájában).
A TakarékDoboz beváltásakor bármely, a Takarékszövetkezetnél meghirdetett TakarékPontos számlacsomag konstrukció közül lehet választani. A hitelintézeti
termékekből akár 50 000 Ft értékű kedvezményt biztosít a Hitelintézet kuponok formájában. Egy személy, több alkalommal is igénybe veheti a
TakarékDobozhoz kapcsolódó kupon kedvezményeket , de egy kupon esetében többszöri (részösszegekben történő) felhasználás nem lehetséges és egy
kedvezményezett csak egy kupon csomagból (egy sorszám sorozatból) vehet igénybe kedvezményeket, amely más kedvezménnyel nem vonható össze. Az
akció a készlet erejéig tart.
A kuponfüzet összetétele (igénybe vehető max. 50000 Ft erejéig):
o Bármilyen típusú 1 db bankkártya éves díj jóváírása max. 11900 Ft
o Számlavezetési díjkedvezmény (utólag, egy összegben) 6000 Ft
o Társkártya első éves díjkedvezmény
max 4000 Ft
o 1 db Hűség kártya I. Egy éves (legalább 10 havi) csop. beszedés díjainak kedvezménye 2000 Ft
o 1 db Hűség kártya II. Egy éves (legalább 10 havi) rendszeres (pl.: ösztöndíj, munkabér) jóváírás esetén egyszeri jóváírás 2000 Ft
o 1 db Hűség kártya III. Legalább 200 000 Ft betét legalább 12 havi folyamatos, standard lekötése esetén egyszeri jóváírás 2000 Ft
o 1 db FULA szerződéskötési díjkedvezmény
10000 Ft
o 1 db FULA szerződéskötési díjkedvezmény
5000 Ft
o 1 db Signal biztosítási díjkedvezmény
7000 Ft
o értékpapír (jellegű) számla nyitási/számlavezetési kedvezmény
max .5000 Ft

OBA betétbiztosítással kapcsolatos információk:
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 Takarék – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót („Kimutatást”, Hpt. 275 §
(5)) ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Takaréknál, 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 Takarék a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Takarék ügyfélfogadásra kijelölt
helyiségében történő személyes átadással.

HIRDETMÉNY
a Hungária Takarék pénzügyi szolgáltatásaiért felszámítható jutalékokról, díjakról, költségekről - vállalkozások

Meghirdetés: 2018. november 30.
Hatályos: 2018. december 1. napjától
A hirdetmény változására a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény módosítása miatt került sor.
Szolgáltatások

Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a számlán
Számlanyitási díj
Csomagváltási díj
Számlavezetési díj
Forgalmi jutalék minimum
Pénzforgalmi jutalék

Vállalkozói alapszámla
(értékesítése 2011-11-01-én
megszűnt)

Esedékesség

5.000 Ft
díjmentes
5 000 Ft
634 Ft*

számlanyitáskor, ill. folyamatosan
felmerüléskor

0,48%, min. 106 Ft+0,3%*

hóvégén

0,55%, min. 212 Ft+0,3%*
0,55%, min. 212 Ft+0,3%*

hóvégén
hóvégén

0,43%, min. 212 Ft+0,3%*

hóvégén

0,45%, min. 212 Ft+0,3%*

hóvégén

díjmentes

hóvégén

0,40%, min. 53 Ft+0,3%*

hóvégén

Tartós (rendszeres) átutalás tkszen belül ügyfél saját
számlái között (papíron v. Netb@nk rendszeren)

díjmentes

hóvégén

Tartós (rendszeres) átutalás tkszen kívül (papíron v.
Netb@nk rendszeren) Intergiro2**

0,40%, min. 106 Ft+0,3 %*

hóvégén

0,55%, min. 53 Ft+0,3%*

hóvégén

0,55%

hóvégén

0,43%

hóvégén

Külső klíring körös - elektronikus(NetB@nk,ELEKTRA)
Intergiro2**
Külső klíring körös - papiron, Intergiro1**
Külső klíring körös - papiron, Intergiro2**
Takarékszövetkezeten belüli: ügyfelek között elektronikus (NetB@nk,ELEKTRA)
Takarékszövetkezeten belüli: ügyfelek közöttpapiron
Takarékszövetkezeten belüli: ügyfél saját számlái
között
Tartós (rendszeres) átutalás tkszen belül ügyfelek
között (papíron v. Netb@nk rendszeren)

Csoportos beszedési megbízás terhelése
Csoportos átutalás indítása - tételenként - külső
Intergiro2**
Csoportos átutalás indítása - tételenként takarékszövetkezeten belül
Csoportos beszedés kezdeményezése az ügyfél
számlájáról
Csoportos beszedés jóváírása
Csoportos átutalás jóváírása
Egyéb utalás jóváírása

hóvégén

7,- Ft/tétel

hóvégén

0,075%, min. 15,díjmentes
díjmentes

hóvégén
hóvégén
hóvégén

0,50%, min. 3.636,- Ft+0,3%,
max.125.485,- Ft

felmerüléskor

0,50%, min. 3.636,- Ft+0,3%,
max.125.485,- Ft

felmerüléskor

0,20%, min. 3.636,- Ft+0,3%,
max.125.485,- Ft

felmerüléskor

Deviza jóváírás Ft számla javára SWIFT rendszeren Hungária Takarék deviza vételi árfolyamán1

0,10%, min. 2078,- Ft
max. 67.535,- Ft

jóváírással egyidejűleg

Deviza jóváírás Ft számla javára SEPA rendszeren Hungária Takarék deviza vételi árfolyamán2

0,10%, min. 2078,- Ft
max. 67.535,- Ft

jóváírással egyidejűleg

0,4% min. 52 Ft+0,3 %*

hóvégén

Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfél saját
számlái között - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán

díjmentes

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) indítás

díjmentes

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) negatív válasz fogadás

díjmentes

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) üzenet fogadás számlára

díjmentes

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) pozitív válasz indítás

díjmentes

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) negatív válasz indítás

díjmentes

hóvégén

díjmentes

hóvégén

0,35%, min. 43 Ft+0,3 %*
0,9%, min. 317 Ft+0,6%*
díjmentes
0,20%, min. 5283 Ft
2,50%, min. 529 Ft/alkalom

hóvégén
hóvégén
hóvégén
felmerüléskor
felmerüléskor

Deviza átutalás Ft számla terhére SWIFT rendszeren Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán1
Deviza átutalás Ft számla terhére SEPA rendszeren Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán2
papíron
Deviza átutalás Ft számla terhére SEPA rendszeren Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán3
elektronikus csatornán

Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfelek
között - Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán

IG2 visszavonás (RECALL) pozitív válasz indítás
konverzióval
Kifizetési utalvány (postai díjon felül)
Pénztári készpénz felvét
Pénztári készpénz befizetés
Előre bejelentett kp. felvétel elmaradása
Nagymennyiségű érmebefizetés2

3

Zsákos készpénzbefizetés
Érme
Papírpénz
Készpénzátutalási megbízás jóváírása/db
Sorbaállítási szerződés
Sorbaállítás díja
Átutalás faxon történő teljesítése szerződés
Nem honos egységben történő forgalmazás

2%
0,50%
200 Ft
1.058 Ft
212 Ft
1.058 Ft
díjmentes
0,45%, min. 21.133 Ft+0,3 %,
max. 111.768 Ft
106 Ft

jóváírással egyidejűleg
jóváírással egyidejűleg
jóváírással egyidejűleg
felmerüléskor
hóvégén
felmerüléskor

díjmentes
díjmentes
díjmentes
////

hóvégén
hóvégén
hóvégén

111 Ft
díjmentes
111 Ft

hóvégén
hóvégén
hóvégén

529 Ft

felmerüléskor

2.113 Ft

felmerüléskor

2.113 Ft

felmerüléskor

Ügyfél kérésére tételes bankszámla kivonat másolat,
pótlás (forgalmi kivonat)- tárgyévi, egy időszaki

212 Ft / oldal

felmerüléskor

Számlatulajdonos kérésére egyéb másolat készítés

106 Ft/ oldal

felmerüléskor

5283 Ft
0,51%, min. 1057 Ft, max.
15.850 Ft
díjmentes

felmerüléskor

317 Ft

felmerüléskor

postai tényleges költség
212 Ft/oldal

felmerüléskor
felmerüléskor

Meghatalmazott (rendelkező) bejelentése, törlése

díjmentes

felmerüléskor

Elhalálozási rendelkezés
Csoportos beszedéshez limitfigyelés

/////
díjmentes

felmerüléskor

Ügyfél kérésére végzett számla zárolás-, törlés

díjmentes

felmerüléskor

Felszólító levél
Felmondó levél
Nyomtatványköltség (bruttó)
átutalási megbízás
devizaátutalási megbízás
beszedési megbízás
- hatósági átutalási megbízás
készpénzfelvételi utalvány tömb
kp. felvételi lap

700,- Ft /ügyfél
700,- Ft /ügyfél

hóvégén
hóvégén

8,- + áfa = 10,- Ft/db
79,- + áfa = 100,- Ft/db
31,- + áfa = 40,- Ft/db
31,- + áfa = 40,- Ft/db
433,- + áfa = 550,- Ft/tömb
díjmentes

felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor
felmerüléskor

VIBER utalás teljesítése
Zárlati díj
Fizetési számlakivonat díja:
1.) hó végi
- postai
- NetB@nk
- visszatartott levelezés
- email
2.) forgalmat követő haladéktalan továbbítás
esetén
- postai
- NetB@nk
- visszatartott levelezés
Számlával összefüggő egyszerű igazolás
(számlaszám, aktuális egyenleg) díja
Számlával összefüggő egyéb igazolás díja
–
tárgyévi információt tartalmazó (egy
időszakról)
–
korábbi évekről (évente)

Bankinformáció
Fedezeti igazolás kiadása
Felhatalmazás kezelésének díja
Igazolás csoportos beszedési megbízásokra
vonatkozó felhatalmazásokról
Egyéb postaköltség
Telefax igénybevétel

felmerüléskor
hóvégén

felmerüléskor
felmerüléskor

* a módosulással érintett tranzakció típusoknál a díj, illetve a jutalék mértékének 2012. december 31-hez viszonyított megemelésből származó
növekmény hatezer forint feletti részét a Hungária Takarék nem számítja fel. A díjnövekmény felszámításának tekintetében a csoportos átutalás
egyes átutalási megbízásai önálló tranzakciónak (fizetési műveletnek) minősülnek.
** A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. Törvény módosítása értelmében 2018.12.01. napjától a munkáltatók által a Széchenyi
Pihenő Kártyákhoz tartozó korlátozott fizetési számlákra történő átutalások után a tranzakciós különdíj mértéke nulla Forint
Mentes a jutalék és díjfizetési költség alól.
a Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések (stornó tételek)
átvezetés az ügyfél pénzforgalmi számlájáról lekötött betétszámlára és vissza.
ha a tranzakció célja - az ügynöki tevékenység keretében Takarékbanki számlára végrehajtott utalással - értékpapír vásárlás (forintban
ha a tranzakció célja hiteltörlesztés - beleértve
a folyószámlahitelt és a hitelkártyát is.
Késedelmi kamat:
A számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése esetén felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke a késedelmes
napokra mindenkori jegybanki alapkamat + 6%.
1

A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által
felszámított jutalékok és költségek is. A tranzakciókat terhelő egyszeri költségtételek a devizában és valutában végzett fizetési megbízásokra
vonatkozó hirdetmény szerint kerülnek felszámításra.
2

Nagymennyiségű érme befizetésnek minősül a 100 db vagy afeletti érme befizetése
500 db beszállított érmemennyiség felett kizárólag zsákos készpénzbefizetés kezdeményezhető
Üzleti Plusz Számlacsomag tartalma: vállalkozói pénzforgalmi bankszámla, 1 db MasterCard Electronic Business bankkártya, internet- és SMS
szolgáltatás.
3
4

5

Üzleti Prémium Számlacsomag tartalma: vállalkozói pénzforgalmi számla, 1 db MasterCard Business bankkártya és internet szolgáltatás, továbbá
2013. január 1-től SMS szolgáltatás (éves, ill. havi díj nélkül).
6
Üzleti Alapszámla tartalma: vállalkozói pénzforgalmi számla.
7

Pharma Plusz számlacsomag tartalma: vállalkozói pénzforgalmi számla, 1 db MasterCard Electronic Business bankkártya és internet szolgáltatás,
továbbá 2014. szeptember 22-től SMS szolgáltatás (éves, ill. havi díj nélkül).

ELECTRA TERMINÁL ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI DÍJA (minden ügyfél típusra vonatkozóan)
Electra standard
Szakember által telepíthető
licence + dokumentáció
Elektra professional
Csoportos UGIRO műveletek végrehajtására alkalmas,
Havi üzemeltetési alapdíjak
Tranzakciós díj
Lekérdezés díja
Tranzakciós és lekérdezési díjat csak csoportos
telepítés (első)
Tanácsadás
Az évi 100-200 millió Ft közötti számlaforgalmat elérő
ügyfelek részére a licence díjból 50%-os kedvezményt
adunk.
A 200 millió Ft feletti számlaforgalmat elérő ügyfelek
részére a licence díjból 100 %-os kedvezményt adunk.
A kedvezményeket évvégén térítjük vissza.
Internetbank szolgáltatás díjai 2014.09.03-tól
Egyszeri regisztrációs díj:
Internetbank havi díj :
SMS szolgáltatás havi díj:
SMS díj SMS szolgáltatások esetén (Hírnök, Strázsa):
SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet esetén:

17.000,- Ft +ÁFA

17.000,- Ft +ÁFA

egyszeri

egyszeri

3.400,- Ft+ÁFA /hó
8,- Ft+ÁFA /tétel
2,- Ft+ÁFA /tétel
ingyenes

ingyenes

Opcionális szolgáltatásként
0
490
390
25

25
Bankon belüli átutalási forgalom:
0
0
Bankon kívüli átutalási forgalom:
0
Letiltás feloldásának a díja:
A tranzakciós forgalmi jutalék, a havidíj, valamint az SMS-ek díjának felszámítása hó végén, a regisztrációs és a letiltás feloldás díjának terhelése
OBA betétbiztosítással kapcsolatos információk:
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
Tájékoztatjuk, hogy a Takarék – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót („Kimutatást”,
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Takaréknál, 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 Takarék a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Takarék ügyfélfogadásra
kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

HIRDETMÉNY
a Hungária Takarék pénzügyi szolgáltatásaiért felszámítható jutalékokról, díjakról,
költségekről
Fizetési számlavezetés - díj költségtételek - lakosság (speciális számlák)
Meghirdetés: 2018. március 29. napján
Hatályos: 2018. június 04.. napjától
A hirdetmény változására a nyomtatványok díjmódosítása miatt került sor.
Szolgáltatások

Kölyök

Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a
számlán tartandó)

Esedékesség

0,-Ft

Számlanyitási díj

díjmentes

felmerüléskor

Csomagváltás díja

díjmentes

felmerüléskor

Számlavezetési díj:

díjmentes

hóvégén

Külső klíring körös elektronikus(NetB@nk,ELEKTRA) Intergiro2
rendszerben

nem lehetséges

hóvégén

Külső klíring körös - papiron, Intergiro1

nem lehetséges

hóvégén

Külső klíring körös - papiron, Intergiro2

nem lehetséges

hóvégén

Takarékszövetkezeten belüli: ügyfelek között elektronikus(NetB@nk,ELEKTRA)

nem lehetséges

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

///

hóvégén

///

hóvégén

///

hóvégén

///

hóvégén

Csoportos átutalás jóváírása

díjmentes

hóvégén

Egyéb utalás jóváírása
Deviza átutalás Ft számla terhére SWIFT és SEPA
rendszeren - Hungária Takarék deviza eladási
**
árfolyamán
Deviza jóváírás Ft számla javára SWIFT és SEPA
rendszeren - Hungária Takarék deviza vételi
árfolyamán**

díjmentes

hóvégén

nem lehetséges

felmerüléskor

díjmentes

jóváírással
egyidejűleg

nem lehetséges

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) negatív válasz fogadás

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) üzenet fogadás számlára

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) pozitív válasz indítás

nem lehetséges

hóvégén

IG2 visszavonás (RECALL) negatív válasz indítás

nem lehetséges

hóvégén

Pénzforgalmi jutalék:

Takarékszövetkezeten belüli: ügyfelek közöttpapiron
Takarékszövetkezeten belüli: ügyfél saját számlái
között
Tartós (rendszeres) átutalás tkszen belül ügyfelek
között (papíron v. Netb@nk rendszeren)
Tartós (rendszeres) átutalás tkszen belül ügyfél
saját számlái között (papíron v. Netb@nk
rendszeren)
Tartós (rendszeres) átutalás tkszen kívül (papíron v.
Netb@nk rendszeren) Intergiro2
Csoportos beszedési megbízás terhelése
Csoportos átutalás indítása - külső

Intergiro2

Csoportos átutalás indítása - takarékszövetkezeten
belül
Csoportos beszedés kezdeményezése az ügyfél
számlájáról
Csoportos beszedés jóváírása

Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfelek
között - Hungária Takarék deviza eladási árfolyamán
Átvezetés Ft számláról devizaszámlára ügyfél saját
számlái között - Hungária Takarék deviza eladási
árfolyamán
IG2 visszavonás (RECALL) indítás

IG2 visszavonás (RECALL) pozitív válasz indítás
konverzióval
Kifizetési utalvány (postai díjon felül)
Pénztári készpénz felvét
Pénztári készpénz befizetés
Előre bejelentett kp. felvétel elmaradása

nem lehetséges

hóvégén

///

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

díjmentes

hóvégén

nem lehetséges

felmerüléskor

///

felmerüléskor

Sorbaállítási szerződés

nem lehetséges

felmerüléskor

Sorbaállítás díja/tétel

nem lehetséges

felmerüléskor

Átutalás faxon történő teljesítése szerződés

nem lehetséges

felmerüléskor

Nem honos egységben történő forgalmazás

díjmentes

Készpénzátutalási megbízás jóváírása/db

VIBER utalás teljesítése
Zárlati díj

nem lehetséges

felmerüléskor

díjmentes

hóvégén

Fizetési számlakivonat díja:
1.) hó végi
- postai
- NetB@nk
- email
2.) forgalmat követő haladéktalan továbbítás
esetén
- postai

díjmentes

hóvégén

nem lehetséges

hóvégén

díjmentes

hóvégén

///

- NetB@nk

///

- visszatartott levelezés

///

Számlával összefüggő egyszerű igazolás
(számlaszám, aktuális egyenleg) díja
Számlával összefüggő egyéb igazolás díja
–
tárgyévi információt tartalmazó- egy
időszakról
–
korábbi évekről (évente)
Ügyfél kérésére tételes bankszámla kivonat másolat,
pótlás (forgalmi kivonat)- tárgyévi, egy időszaki
Számlatulajdonos kérésére egyéb másolat készítés
Bankinformáció

díjmentes

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

díjmentes

felmerüléskor

104,- Ft /oldal

felmerüléskor

5.195,- Ft

felmerüléskor

Felhatalmazás kezelésének díja
Igazolás csoportos beszedési megbízásokra
vonatkozó felhatalmazásokról
Egyéb postaköltség

///

felmerüléskor

///

felmerüléskor

postai tényleges költség

felmerüléskor

208,- Ft/oldal

felmerüléskor

Meghatalmazott (rendelkező) bejelentése, törlése

///

felmerüléskor

Elhalálozási rendelkezés

///

felmerüléskor

Csoportos beszedéshez limitfigyelés

///

felmerüléskor

Ügyfél kérésére végzett számla zárolás-, törlés

///

felmerüléskor

Felszólító levél

700,- Ft /ügyfél

felmerüléskor

Felmondó levél

700,- Ft /ügyfél

felmerüléskor

Telefax igénybevétel

Nyomtatványköltség (bruttó)
-

átutalási megbízás

nem lehetséges

felmerüléskor

-

devizaátutalási megbízás

nem lehetséges

felmerüléskor

-

beszedési megbízás

///

felmerüléskor

///

felmerüléskor

nem lehetséges

felmerüléskor

-

hatósági átutalási megbízás
kp. felvételi lap

A speciális számlákhoz hiteltörlesztés nem kapcsolódhat
* a módosulással érintett tranzakció típusoknál a díj, illetve a jutalék mértékének 2012.
december 31-hez viszonyított megemelésből származó növekmény hatezer forint feletti
részét a Hungária Takarék nem számítja fel.
**

A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások
lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és
költségek is. A tranzakciókat terhelő egyszeri költségtételek a devizában és valutában
végzett fizetési megbízásokra vonatkozó hirdetmény szerint kerülnek felszámításra.
Mentes a jutalék és díjfizetési költség alól:
-

a Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések (stornó tételek)

-

átvezetés az ügyfél lakossági bankszámlájáról lekötött betétszámlára és vissza.

az ügynöki befektetés szolgáltatás keretében Takarékbanki számlára utalás, ha a
tranzakció célja értékpapír vásárlás (forintban vagy devizában)
Késedelmi
kamat:
A
számlák havi
zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése esetén
felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke a késedelmes napokra mindenkori
jegybanki alapkamat + 6%.
OBA betétbiztosítással kapcsolatos információk:
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 Takarék – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott
egységes Ügyfél-tájékoztatót („Kimutatást”, Hpt. 275 § (5)) ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Takaréknál, 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 Takarék a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére,
postai úton vagy a Takarék ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

