ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK - Gyámhatósági Takarékbetétkönyv
1.

A Takarékszövetkezet a Gyámhatósági Takarékbetétkönyvet (a továbbiakban: Takarékbetétkönyv) névre szólóan, a
rendelkezési jog fenntartásával állítja ki a Takarékbetétkönyv tulajdonosa (a továbbiakban: betétes) részére. A
Takarékbetétkönyvben a betétes személyét l különböz kedvezményezett nem jelölhet meg.

2.

A Takarékszövetkezet a betétest és törvényes képvisel jét köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. szerint azonosítani. Azonosítás hiányában a
Takarékszövetkezet a betétet nem fogadhatja el. A betétes és a törvényes képvisel je csak természetes személy
lehet.
A Takarékszövetkezet a Takarékbetétkönyvben történ betételhelyezést, valamint az abból történ kifizetést a
betétes és törvényes képvisel je adatainak a 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak azonosításához köti.

3.

A gyámhatósági betétbe történ befizetést, az abból történ kifizetést és a kamat jóváírását a Takarékszövetkezet a
Takarékbetétkönyvben feltünteti. A Takarékbetétkönyvben forgalmazni csak annak egyidej bemutatása mellett
lehet. Kifizetés esetén - a kifizetést alátámasztó - gyámhatósági határozat szükséges, kivéve, ha a betétes önállóan
rendelkezésre jogosulttá válik. A betétes önállóan rendelkezésre jogosulttá válik az alábbi esetekben:
a gyámság alá helyezett betétes nagykorúvá válásával, kivéve, ha gyámhatóság gondnokság alá helyezi;
a gondnokság alá helyezett betétes a gondnokság alól történ kikerülésével.
Teljes kivét esetén a betét összegét és annak kamatát a Takarékszövetkezet a Takarékbetétkönyv bevonása
ellenében fizeti ki. Kifizetést a Takarékszövetkezet kizárólag gyámhatósági határozat alapján a törvényes
képvisel nek, illetve a kirendelt helyettes vagy eseti gondnoknak teljesít.

4.

A Takarékszövetkezet a gyámhatósági betét után az általa meghatározott, a Hirdetményekben közzétett mérték
kiemelt kamatot fizeti, az alábbi esetek bekövetkeztéig:
a) a gondnokság alatt álló személy gondnokság alól történ kikerüléséig; a gyámság alatt álló kiskorú személy
nagykorúvá válásáig, illetve nagykorúsága el tt történ házasságkötéséig;
b) a gyámság, gondnokság alatt álló betétes haláláig.
Az a) pontban rögzített esetben a nagykorúvá válás, házasságkötés napját követ naptól, a b) pontban rögzített
esetben a gyámság, gondnokság alatt álló betétes halálának napját követ naptól a mindenkori Hirdetményben
szerepl , a normál takarékbetétkönyv után fizetend látra szóló kamatot fizeti a Takarékszövetkezet.
A Hirdetményben, a kamat mellett – az ügyfelek teljes kör tájékoztatása érdekében – fel kell tüntetni a
Takarékszövetkezet által kiszámított Egységesített Betéti Kamatláb Mutatót (EBKM) is.

5.

A gyámhatósági betét kamatozása a befizetést követ napon kezd dik és a kifizetést megel
A gyámhatósági betét lekötési id meghatározása nélkül (látra szólóan) helyezhet el.
A kamat kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

K=

napon végz dik.

ke x kamat % x napok száma
------------------------------------------365 x 100

6.

A gyámhatósági betét után járó kamat – a takarékbetétb l történ teljes kifizetés esetét kivéve – mindig a naptári év
végéig kerül kiszámításra és minden év december hó 3l-én esedékes. Az esedékes kamat összege az esedékesség
id pontjában t késítésre kerül. A napok száma a lekötés els évében a betét elhelyezését követ naptól december
31-ig kerül meghatározásra, a következ években pedig január 1-jét l december 31-ig oly módon, hogy minden
hónap 30 naposnak tekintend .

7.

A Takarékszövetkezet jogosult a gyámhatósági betét után járó kamat mértékének egyoldalú módosítására. A
Takarékszövetkezet az új kamat mértékét a módosítást megel en legalább 15 nappal köteles a pénztártermeiben
kifüggesztett “Hirdetmény”-en bejelenteni.

8.

Amennyiben a betétes törvényes képvisel je a Takarékszövetkezet módosítását nem fogadja el, úgy jogában áll a
szerz dést 30 napos felmondási id vel felmondani. A felmondást az els közzétételt l számított 15 napon belül kell
írásban bejelenteni a betétet kezel fióknál. A felmondási id lejártáig a Takarékszövetkezet a felmondás
id pontjában érvényes kamat fizetésére köteles. Amennyiben a betétes nem él a szerz dés felmondásának
lehet ségével vagy a felmondási id lejártával a betét összegét nem veszi fel, úgy az a módosítás tudomásulvételét
jelenti.

9.

A Gyámhatósági Takarékbetétkönyv személyenként – a betétes egyéb, a Takarékszövetkezetnél elhelyezett névre
szóló betéteivel összevontan – kamatokkal együtt, a törvényben el írt mértékben van az Országos Betétbiztosítási
Alap (OBA) által biztosítva.
A Hpt. 213. § (1) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki
a) a költségvetési szerv,
b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lév gazdasági társaság,
c) a helyi önkormányzat,
d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
e) a befektetési alap,
f) a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezel szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
g) az elkülönített állami pénzalap,
h) a pénzügyi intézmény,
i) az MNB,
j) a befektetési vállalkozás, a t zsdetag, az árut zsdei szolgáltató,
k) a kötelez vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektet védelmi alap, illetve a Pénztárak
Garancia Alapja,
n) a kockázati t ketársaság és a kockázati t kealap
betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelel inek betéteire.
A Hpt. 213. § (2) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre,
amelyr l bíróság joger s ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik,
valamint a hitelintézet szavatoló t kéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít értékpapírra.
A Hpt. 213. § (3) bekezdése értelmében – a fenti a) és c) ponttól eltér en - az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed
a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a
tárgyévet két évvel megel
évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegf összege
nem haladja meg az ötszázezer eurót.
Ezen összeghatár forint összegét a tárgyévet két évvel megel
év utolsó munkanapján érvényes, a jegybanki
feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.
A fentiek szerinti OBA által biztosított betéteket az OBA által meghatározott módon megjelölik.
A biztosított Betétesek esetében az OBA a Betétes részére a befagyott betét t ke- és kamatösszegét személyenként
és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az OBA tevékenységére vonatkozó részében
meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként.
A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 209.§ - 219.§-aiban foglaltak tartalmazzák.

9.

A gyámhatósági betét összegének visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el.

10. A gyámhatósági betét után járó kamat után sem adó sem egészségügyi hozzájárulás nem kerül levonásra. A kamat
után magánszemélyeknek a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottak szerint nem kell adót és
egészségügyi hozzájárulást fizetniük.
11. A Takarékszövetkezet a betéttel kapcsolatos mindennem változásról külön értesít levélben tájékoztatja az
illetékes gyámhatóságot.
12. A gyámhatósági betét titkos. Adatairól (pl.: a betétes nevér l, a takarékbetét összegér l, stb.) az illetékes
gyámhatóságon kívül a betétes törvényes képvisel jének hozzájárulása nélkül – a jogszabályokban meghatározott
esetek kivételével – a Takarékszövetkezet más részére felvilágosítást nem ad.

13. A gyámhatósági betétben elhelyezett összeg bírósági eljárás keretében végrehajtás alá vonható. A bírósági
végrehajtás további feltételeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, valamint a betétek és
takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X.4.) Korm. rendelet szabályozza.
14. A Takarékbetétkönyv elvesztését vagy megsemmisülését a kiállítóhelynél azonnal be kell jelenteni. A betétes
törvényes képvisel je a betétes Takarékbetétkönyvhöz f
jogait közjegyz útján – az általa lefolytatott
megsemmisítési eljárás keretében – érvényesítheti. Az eljárás megindítását haladéktalanul, de legkés bb a
bejelentést l számított 6 (hat) napon belül a kiállítóhelyen igazolni kell.
15. A jelen Általános Szerz dési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet Általános
Üzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. Törvény, valamint a takarékbetétekr l szóló 1989. évi 2. számú tvr. az irányadó.
16. A jelen Általános Szerz dési Feltételek hatálya 2012. március 19. napjától kiterjed a Pécel és Vidéke és a Dél-Pest
megyei takarékszövetkezet által a 2011. december 31. napját megel en nyitott gyámhatósági betétkönyvekre is.
2012. március 19. napjával a Pécel és Vidéke és a Dél-Pest megyei Takarékszövetkezet Gyámhatósági
betétkönyvek kezelésére vonatkozóan kiadott Általános Szerz dési Feltételek hatályát vesztik.

Gyömr , 2017. január 01.

PÁTRIA Takarékszövetkezet

