
 

                    

                     HIRDETMÉNY 

Takarékpontos üzleti betéti termékekhez 
Meghirdetés: 2016. május 9. napján 

Hatályos: 2016. július 11. napjától 

 
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. május 9. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; 

- jegybanki kamatcsökkenés miatt, 

Megnevezés Üzleti Alapszámla 
Számlacsomagok 

Üzleti Plusz Üzleti Prémium 

Számlanyitás  ingyenes ingyenes ingyenes 

Számlavezetési díj  509 Ft/hó nincs nincs 

Zárlati költség  nincs nincs nincs 

Számlacsomagokban lévő egyéb 

szolgáltatások
 nincs 

1 db MasterCard Electronic Business bankkártya, 

Netb@nk  és SMS szolgáltatás 

1 db MasterCard Business bankkártya, Netb@nk  

szolgáltatás és SMS szolgáltatás 

Kinek ajánljuk? 
Induló vagy kis árbevételű 

vállalkozásoknak. 

A jelentős havi forgalmat bonyolító 

vállalkozásoknak, melyek kihasználják a kedvező 

elektronikus tranzakciós díjakat. 

Kiemelten nagy számlaforgalmat bonyolító 

vállalkozásoknak, melyek külföldön is használják a 

bankkártyát. 

Havi minimum jutalék - 2.585 Ft 7.780 Ft 

 

Tranzakciós díjak*
 

Terhelési 

tranzakciók 

Takarékszövetkez

eten kívülre  

papíron  6Ft+(1,62‰, min 142 Ft)+ 3‰, max 6000Ft 

elektroniku

san 9Ft+(1,29‰, min 142 Ft)+ 3‰, max 6000Ft 

Átvezetés 

ügyfelek számlái 

között 

papíron 102 Ft+ 3‰, max 6000Ft 

elektroniku

san 
22 Ft+ 3‰, max 6000Ft 

Készpénz felvétel 1,62‰, min 142 Ft+ 6‰ 

Kölcsönös ügyfélkiszolgálás, 

pénztári készpénzfelvét 

0,90%, min 1.000Ft max 10.000Ft 

*A fel nem tüntetett kamatok, díjak és jutalékok a Vállalkozói Ügyfelek betét Hirdetménye szerint. A számlákon kötelezően tartandó minimum összeg: 5.000 Ft (csak újakra). 

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 Takarékszövetkezet – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére 

bocsátani.  

Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Takarékszövetkezetnél, 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 Takarékszövetkezet fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). 

 

Az Ügyfél-tájékoztatót a Takarékszövetkezet a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Takarékszövetkezet 

ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.  

 

 

Jelen Hirdetményben szereplő fizetési számlákhoz / számlacsomagokhoz új szolgáltatás (bankkártya, elektronikus szolgáltatás, SMS szolgáltatás) nem 

igényelhető, illetve a meglévő számla / számlacsomag tartalma nem módosítható. Jelen Hirdetményben szereplő termékeket igénybevevő ügyfeleink új 

szolgáltatást, vagy a meglévő szolgáltatás módosítását a Nyugat Takarék Szövetkezet mindenkor hatályos Lakossági Számlavezetés kondícióiról szóló 

Hirdetményében rögzített feltételekkel vehetik igénybe. 
 

SAVARIA Takarék a Takarékpont hálózat tagja 


