2. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK
Gyámhatósági Takarékbetétkönyv
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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 személyétıl különbözı kedvezményezett nem jelölhetı
meg.
A Takarékszövetkezet a betétest és törvényes képviselıjét köteles a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. szerint azonosítani.
Azonosítás hiányában a Takarékszövetkezet a betétet nem fogadhatja el. A betétes és a törvényes
képviselıje csak természetes személy lehet.
A Takarékszövetkezet a Takarékbetétkönyvben történı betételhelyezést, valamint az abból történı kifizetést
a betétes és törvényes képviselıje adatainak a 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak azonosításához köti.
A gyámhatósági betétbe történı befizetést, az abból történı kifizetést és a kamat jóváírását a
Takarékszövetkezet a Takarékbetétkönyvben feltünteti. A Takarékbetétkönyvben forgalmazni csak annak
egyidejő 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 történı 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
képviselınek, illetve a kirendelt helyettes vagy eseti gondnoknak teljesít.
A Takarékszövetkezet a gyámhatósági betét után az általa meghatározott, a Hirdetményekben közzétett
mértékő kiemelt kamatot fizeti, az alábbi esetek bekövetkeztéig:
a) a gondnokság alatt álló személy gondnokság alól történı kikerüléséig; a gyámság alatt álló kiskorú
személy nagykorúvá válásáig, illetve nagykorúsága elıtt történı házasságkötéséig;
b) a gyámság, gondnokság alatt álló betétes haláláig.
Az a) pontban rögzített esetben a nagykorúvá válás, házasságkötés napját követı naptól, a b) pontban
rögzített esetben a gyámság, gondnokság alatt álló betétes halálának napját követı naptól a mindenkori
Hirdetményben szereplı, a normál takarékbetétkönyv után fizetendı látra szóló kamatot fizeti a
Takarékszövetkezet.
A Hirdetményben, a kamat mellett – az ügyfelek teljes körő tájékoztatása érdekében – fel kell tüntetni a
Takarékszövetkezet által kiszámított Egységesített Betéti Kamatláb Mutatót (EBKM) is.
A gyámhatósági betét kamatozása a befizetést követı napon kezdıdik és a kifizetést megelızı napon
végzıdik.
A gyámhatósági betét lekötési idı meghatározása nélkül (látra szólóan) helyezhetı el.
A kamat kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:
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tıke x kamat % x napok száma
------------------------------------------360 x 100

A gyámhatósági betét után járó kamat – a takarékbetétbıl történı 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 idıpontjában tıkésítésre kerül. A napok száma a lekötés elsı évében a betét elhelyezését
követı naptól december 31-ig kerül meghatározásra, a következı években pedig január 1-jétıl december 31ig oly módon, hogy minden hónap 30 naposnak tekintendı.
A Takarékszövetkezet jogosult a gyámhatósági betét után járó kamat mértékének egyoldalú módosítására. A
Takarékszövetkezet az új kamat mértékét a módosítást megelızıen legalább 15 nappal köteles a
pénztártermeiben kifüggesztett “Hirdetmény”-en bejelenteni.
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Amennyiben a betétes törvényes képviselıje a Takarékszövetkezet módosítását nem fogadja el, úgy jogában
áll a szerzıdést 30 napos felmondási idıvel felmondani. A felmondást az elsı közzétételtıl számított 15
napon belül kell írásban bejelenteni a betétet kezelı fióknál. A felmondási idı lejártáig a
Takarékszövetkezet a felmondás idıpontjában érvényes kamat fizetésére köteles. Amennyiben a betétes nem
él a szerzıdés felmondásának lehetıségével vagy a felmondási idı lejártával a betét összegét nem veszi fel,
úgy az a módosítás tudomásulvételét jelenti.
A névre szóló gyámhatósági betét személyenként – a betétes egyéb, jelen Takarékszövetkezetnél elhelyezett
névre szóló betéteivel összevontan – kamatokkal együtt, a törvényben elıírt mértékben van az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítva.
A Hpt. 100. § (1) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési
szerv, a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, az önkormányzat, a
biztosítóintézet, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a
Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelı szervezetei és igazgatási
szervezetei, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény, az MNB, befektetési vállalkozás,
tızsdetag, illetıleg árutızsdei szolgáltató, kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi,
befektetı-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, a hitelintézet vezetı állású személye, a
hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal
rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói, az elızı
pontban említett személy befolyásoló részesedésével mőködı gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja]
által elhelyezett, a kockázati tıketársaság és a kockázati tıkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi
megfelelıinek betéteire.
A Hpt. 100. § (2) bekezdése c) pontjának értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki
továbbá az olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttmőködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetıeszközében helyeztek el.
A biztosított Betétesek esetében Az OBA a Betétes részére a befagyott betét tıke- 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 hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló,
többször módosított 1996. évi CXII. törvény 97.§ - 107.§-aiban foglaltak tartalmazzák.

10. A gyámhatósági betét összegének visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el.
11. A gyámhatósági betét mentes mindennemő adó alól. Kamatát, hozadékát a mindenkori személyi
jövedelemadó törvény szerinti forrásadó vagy kamatadó terheli. Az adóköteles kamat utáni adót a
Takarékszövetkezet a jóváírt, illetve kifizetett kamat alapján állapítja meg és fizeti be.
12. A Takarékszövetkezet a betéttel kapcsolatos mindennemő változásról külön értesítılevélben tájékoztatja az
illetékes gyámhatóságot.
13. A gyámhatósági betét titkos. Adatairól (pl.: a betétes nevérıl, a takarékbetét összegérıl, stb.) az illetékes
gyámhatóságon kívül a betétes törvényes képviselıjének hozzájárulása nélkül – a jogszabályokban
meghatározott esetek kivételével – a Takarékszövetkezet más részére felvilágosítást nem ad.
14. 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.
15. A Takarékbetétkönyv elvesztését vagy megsemmisülését a kiállítóhelynél azonnal be kell jelenteni. A
betétes törvényes képviselıje a betétes Takarékbetétkönyvhöz főzıdı jogait közjegyzı útján – az általa
lefolytatott megsemmisítési eljárás keretében – érvényesítheti. Az eljárás megindítását haladéktalanul, de
legkésıbb a bejelentéstıl számított 6 (hat) napon belül a kiállítóhelyen igazolni kell.
16. A jelen Általános Szerzıdési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet Általános
Üzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. Törvény, valamint a takarékbetétekrıl szóló 1989. évi 2. számú tvr. az irányadó.
17. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek hatálya 2012. március 19. napjától kiteljed a Pécel és Vidéke és a
Dél-Pest megyei takarékszövetkezet által a 2011. december 31. napját megelızıen nyitott gyámhatósági
betétkönyvekre is.
2012. március 19. napjával a Pécel és Vidéke és a Dél-Pest megyei Takarékszövetkezet Gyámhatósági
betétkönyvek kezelésére vonatkozóan kiadott Általános Szerzıdési Feltételek hatályát vesztik.
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