12. számú melléklet

Általános Szerzıdési Feltételek
a
Takarék számlabetét II-re vonatkozóan
I. Bevezetés
A Takarék számlabetét II. az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli
vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 530.§-a szerinti betéti szerzıdés alapján
megnyitott betétszámla, a lakossági ügyfelek esetében a Ptk. 529.§- a szerinti - korlátozott
funkcióval rendelkezı – fizetési számla. Jelen ÁSzF a Takarék számlabetét II-vel
kapcsolatban létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, melyek a Ptk. 205. § (3)
és (5) bekezdésében foglalt feltételektıl függıen válnak az egyes jogügyletek részévé és így
mind a Takarékszövetkezetre, mind az ügyfélre nézve kötelezıvé.
II. Általános rendelkezések
1. Számlatulajdonosok köre
Takarék számlabetét II-t devizajogi státusztól függetlenül, a természetes személyek, jogi
személyek és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek nyithatják. A
betétszámla elhelyezhetı (a törvényes képviselı jognyilatkozata alapján) korlátozottan
cselekvıképes kiskorú (14-18 éves), illetve cselekvıképtelen kiskorú (0-14 éves) természetes
személyek nevére is.
A természetes személyek kisebb közösségei (alapító okirattal nem rendelkezı, nyilvántartásba
nem vett közösségek, pl.: szakkörök, nyugdíjas körök, osztályok stb.) igazolt képviselıinek
nevén (legalább két néven) is nyitható Takarék számlabetét II.
2. A Takarék számlabetét II. szerzıdés megkötése
A betétszámla nyitására és a szerzıdés megkötésére az 1. pontban meghatározott megtakarítói
kör jogosult.
A Takarék számlabetét II. szerzıdés megkötésekor az ügyfelek átvilágítására a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló jogszabályok az
irányadók.
A betétszerzıdés alapján a Takarékszövetkezet a lekötött pénzeszköz után kamatot fizet,
a betét összegét a szerzıdés szerint visszafizeti, a számlabetétben elhelyezett összegeket a
Számlatulajdonos rendelkezése alapján kezeli, nyilvántartja.
A Takarék számlabetét II. nyitásakor minimálisan elhelyezhetı összeg: 10.000,- Ft.
3. Rendelkezés a Takarék Számlabetét II. felett
A Takarék számlabetét II. felett a Számlatulajdonos, a jogszabályi keretek között önállóan és
szabadon más meghatalmazott személyek a Számlatulajdonos által meghatározott módon
rendelkezhetnek. Az állandó meghatalmazottak számlabetét feletti rendelkezési jogosultsága
megegyezik a Számlatulajdonos jogosultságával, kivéve: a számlabetét megszüntetés, újabb
meghatalmazottak bejelentése, illetve meglévı meghatalmazottak törlése, kedvezményezettek
megjelölése és visszavonása, banktitoknak minısülı adatok közlésére felhatalmazás
megadása eseteit.
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A Számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezet képviseletére jogosult személy
írásban jelenti be a Takarékszövetkezetnek, hogy a Takarék Számlabetét II. felett ki jogosult,
illetve kik jogosultak rendelkezni.
A Takarék Számlabetét II. feletti rendelkezést – a rendelkezésre jogosult – bármikor
módosíthatja.
A betét felett rendelkezık – jogosultságnak megfelelıen- eseti meghatalmazással is élhetnek.
Az eseti meghatalmazás egy alkalomra / egy tranzakcióra vonatkozhat.
A Takarékszövetkezet 500.000,- forint alatt teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt (két
tanús) meghatalmazást, e felett csak közokirat alapú meghatalmazást fogad el.
4. A Takarék számlabetét II-ben végezhetı tranzakciók
A Takarék számlabetét II-vel kapcsolatos mőveletek kezdeményezése - az arra rendszeresített
- nyomtatványon történik.
A Takarék számlabetét II-ben betételhelyezés:
pénztári befizetés, a betéttulajdonos bankszámlájáról történı átvezetés, és a számla javára
érkezı átutalás formájában történhet.
A Takarék számlabetét II-bıl felvétel:
pénztári kifizetéssel, a betéttulajdonos bankszámlájára történı átvezetéssel, illetve
megszőntetéskor, a betéttulajdonos által megjelölt célszámlára utalással valósulhat meg.
Vállalkozó kör esetében a pénztári tranzakciókon kívül kizárólag a saját bankszámláról
történı betételhelyezésre, illetve saját bakszámlára történı átvezetésre, megszőntetésre van
mód.
5. Biztosítottság
A Takarék számlabetét II. személyenként – a betétes egyéb, a 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, befektetıvédelmi 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.
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A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekrıl és pénzügyi
vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény 97.§ - 107.§-aiban
foglaltak tartalmazzák.
6. Titkosság
A Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétek titkosak, azok adatairól (pl. a betétes nevérıl, a
betét összegérıl) a betétesnek vagy törvényes képviselıjének hozzájárulása nélkül más
részére felvilágosítást a Takarékszövetkezet nem ad. A hozzájárulás közokiratban vagy teljes
bizonyító erejő magánokiratban tett írásbeli nyilatkozat, amely pontosan tartalmazza a
kiadható banktitok-kört és annak jogosultját.
A betétes hozzájárulása nélkül is köteles a Takarékszövetkezet tájékoztatást adni a Hpt. 51.§
és 52.§-ban meghatározott esetekben, az ott megjelölt szervek, intézmények részére.
7. Végrehajtás
A Takarékszövetkezetnél kezelt, az adóst megilletı (ügyleti biztosíték alá nem vont)
pénzösszeg teljes összegben végrehajtás alá vonható. Természetes személyek esetében
kivételt képez a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.tv. 79/A. §-ában foglalt
rendelkezés, mely kimondja, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének
négyszerese feletti összeg korlátlanul, az ez alatti összegbıl pedig az öregségi nyugdíj
legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese
közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá. A Takarékszövetkezetnél kezelt, természetes
személyt megilletı pénzösszegnek mentes a végrehajtás alól az a része, amely megfelel az
öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Amennyiben a végrehajtás gyermektartási díj
vagy szüléssel járó költség behajtására folyik, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének
50%-a is végrehajtás alá vonható.
Közös számla esetén (ide értve a kisebb közösségek által elhelyezett betétet is), a számlán
kezelt pénzösszeg bármelyik számlatulajdonossal szemben fennálló követelés fejében teljes
összegben végrehajtás alá vonható. (A számla megterhelésérıl - a Takarékszövetkezet által
közölt értesítési cím alapján - a végrehajtó értesíti a nem adós számlatulajdonost. A nem adós
számlatulajdonos a végrehajtást kérı ellen az igényperre vonatkozó szabályok szerint pert
indíthat a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezése alapján a számláról leemelt, ıt illetı
pénzösszegek visszafizetése iránt.)
8. Kamatozás
A Takarékszövetkezet a betétek után a betételhelyezés idejére kamatot fizet. A mindenkor
érvényes kamatlábakat a Takarékszövetkezet elızetesen legalább 15 naptári nappal az
egységeiben kifüggesztett „Hirdetmény” útján teszi közzé.
A betétek kamatozása a befizetés napján kezdıdik és a kifizetést megelızı napon végzıdik. A
kamatszámítás az alábbi képlet alapján történik (évi kamatnapok száma a 365 nap):
Tıke * kamat % * napok száma
Kamat összege =
365 * 100
A Takarék számlabetét II. elıre meghatározott lekötési idıre (lekötéssel) nyitható. A lekötési
idı 3, 6 hónap, illetve 1 év. A számlán elhelyezett minden egyes betétnek (jóváírt összegnek)
az elhelyezés napjától számítva ki kell tölteni a vállalt lekötési idıt, az ahhoz kapcsolódó
kamat jogossága érdekében.
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A Takarékszövetkezet a Takarék számlabetét II-ben elhelyezett összeg után az általa
meghatározott, a Hirdetményben közzétett mértékő kamatot fizeti. A Hirdetményben a kamat
mellett – az ügyfelek teljes körő tájékoztatása érdekében – feltüntetésre kerül az egységesített
betéti kamatláb mutató (a továbbiakban: EBKM) is.
Az EBKM kiszámítását és közzétételének szabályait a betéti kamat, az értékpapírok hozama
és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló 41/1997. (III.5.)
Kormányrendelet szabályozza.
Eszerint az EBKM számítását az alábbiak szerint kell elvégezni:
A lejáratig hátralévı futamidı 365 napnál kevesebb:

ahol
n: a kamatfizetések száma,
r: az EBKM századrésze,
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma,
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.
A lejáratig hátralévı futamidı legalább 365 nap:

ahol
n: a kamatfizetések száma,
r: az EBKM századrésze,
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma,
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.
A Takarék számlabetét II-ben elhelyezett összegek után járó kamat – a teljes kifizetés esetét
kivéve – mindig a naptári év végén kerül kiszámításra és minden év december hó 31-én
esedékes. Az esedékes kamat összege az esedékesség idıpontjában tıkésítésre kerül. Kivételt
képes ez alól a 3 és a 6 hónapos lekötés, ahol a 3, illetve a 6 hónapos lekötés lejártát követıen
– ha az eredeti elhelyezéskor az ügyfél (ellenkezı rendelkezéséig) folyamatos, ismétel
lekötést választott – minden lejárt kamatozási periódust követıen a tıkéhez íródnak a
kamatok.
A Takarék számlabetét II-bıl történı felvét esetén a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy a
felvett összeg mindig a még fennálló legrégebben elhelyezett betétet csökkenti. Ez a szabály
érvényes arra az esetre is, ha a tıkésítés utáni kamatkifizetés történik. A jóváírt kamat azonos
összegben történı felvétele után – amennyiben az ehhez tartozó betét(ek) a vállalt lekötési
idıt késıbb kitölti(k) – a Takarékszövetkezet a lejárt tételekhez kapcsolódó napi kivétnek
megfelelı kamatot téríti.
A Takarékszövetkezet a szerzıdés szerinti lekötési idı elıtt felvett betét után nem a lekötési
idıhöz kapcsolódó, hanem a Hirdetményben külön közzétett mértékő kamatot fizeti. Az
eredetileg meghatározott lejárat elıtti kivét esetén a Hirdetmény szerinti felmondásos kamat
jár a teljes feltört összegre. A részfelmondott összeget a legrégebben elhelyezett betétbıl fizeti
ki a Takarékszövetkezet. Amelyik korábban elhelyezett összeget fel kellett törni a
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részkifizetés miatt az az elhelyezett teljes összeg felmondásos kamatot kap, a maradvány
összeg kamatperiódusa a részfelmondás napjától újraindul.
Amennyiben a számlán a kamatot már jóváírták, úgy az visszavételre kerül.
Amennyiben a betétes a lekötési idı lejárta után a Takarék számlabetét II-t nem szőnteti meg,
úgy a Takarékszövetkezet az eredeti lekötési idınek megfelelı mindenkori kamatot téríti. A 3
és a 6 hónapos lekötés esetén azonban, a lejáratot követıen (ha az ügyfél nem köti le ismét a
betétet, illetve az eredeti elhelyezéskor nem rendelkezik a lekötés folyamatos megújításáról)
nem az ezen lekötéseknél meghirdetett kamatok kerülnek látra szólóan elszámolásra, hanem a
Takarékszövetkezet által a Hirdetményben szereplı, alacsonyabb, látra szóló kamatok (pl.:
látra szóló fizetési számla kamat) kerülnek figyelembe vételre.
A Takarék számlabetét II-bıl kezdeményezett – a Hirdetményben részletezett –
tranzakciókért és szolgáltatásokért, az ott közölt díjat számítja fel a Takarékszövetkezet. A
díjak elszámolása a betétösszeg terhére havonta történik. A Takarékszövetkezet a felmerült
költségek összegével a Számlatulajdonos számláját, külön rendelkezése nélkül is
megterhelheti. Az esedékességkor meg nem fizetett díjak után a takarékszövetkezet késedelmi
kamatot számíthat fel.
A Takarékszövetkezet jogosult a Takarék számlabetét II. kondícióit (kamatok, díjak,
költségek mértékét) egyoldalúan módosítani a lekötési idın belül is. A Takarékszövetkezet az
új kondíciók mértékét a módosítást megelızıen legalább 15 nappal köteles napilapok útján és
a pénztártermeiben kifüggesztett Hirdetményben bejelenteni.
9.
A Számlatulajdonos értesítése
A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonost – eltérı megállapodás hiányában - a Takarék
számlabetét II-ben elhelyezett pénzeszközökrıl évente egyszer, kivonat formájában értesíti.
10. A Takarék számlabetét II. megszőnése
A Takarék számlabetét II. megszőntetését a Számlatulajdonos írásban kezdeményezi.
A Takarék számlabetét II-követelés kimerülése a betétszerzıdést nem szünteti meg
A Takarék számlabetét II. megszüntetésekor a Számlatulajdonos köteles rendelkezni a
számlaegyenlegre vonatkozóan, és rendeznie kell a felmerült bankköltségeket és díjakat.
III. Természetes személyek nevén nyitott Takarék számlabetét II.
Ügyfelek átvilágítása
A Takarékszövetkezet az ügyféllel történı üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli
szerzıdéskötéskor köteles az ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult
továbbá a képviselı átvilágítását elvégezni az alábbi okmányok és adatok alapján.
Okmányok:
Belföldi természetes személy esetében: a személyazonosító igazolványa (személyi
igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa
Külföldi természetes személy esetén: útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy
az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye,
14. életévét be nem töltött természetes személy esetében: személyi azonosítót igazoló hatósági
igazolványa és lakcímét igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa
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Adatok:
Családi és utóneve,
Születéskori név,
Lakcíme,
Születési helye, ideje
Állampolgársága,
Anyja születési neve,
Azonosító okmányának típusa és száma,
Külföldi természetes személy esetén a fenti adatok közül az azonosító okmány alapján
megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási helye.
Rendelkezés a Takarék számlabetét II. felett
A Számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezet képviseletére jogosult személy
írásban jelenti be a Takarékszövetkezetnek, hogy a Takarék számlabetét II. felett ki jogosult,
illetve kik jogosultak rendelkezni.
A Takarék számlabetét feletti rendelkezést - a rendelkezésre jogosult - bármikor módosíthatja.
A Takarék számlabetét II. felett a Számlatulajdonos a jogszabályi keretek között önállóan és
szabadon, más meghatalmazott személyek a Számlatulajdonos által meghatározott módon
rendelkezhetnek. A számla felett rendelkezni jogosult/ak/ nevét és aláírás mintáját, valamint a
rendelkezés más módjára vonatkozó egyéb kikötéseket a Számlatulajdonos a
Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített aláírás nyilvántartó kartonon jelenti be.
Az állandó meghatalmazottak számlabetét feletti rendelkezési jogosultsága megegyezik a
Számlatulajdonos jogosultságával, kivéve: a számlabetét megszüntetés, újabb
meghatalmazottak bejelentése, illetve meglévı meghatalmazottak törlése, kedvezményezettek
megjelölése és visszavonása, banktitoknak minısülı adatok közlésére felhatalmazás
megadása, eseteit.
Két személy önálló rendelkezési jogosultságához kötött Takarék számlabetét II. esetén a
Számlatulajdonosok elismerik, hogy a két néven vezetett közös számlára érkezı összegekre
történı külön-külön rendelkezést úgy foganatosíthatják, mintha a rendelkezést együtt tették
volna meg. A Számlatulajdonosok tudomásul veszik, hogy a külön-külön rendelkezéső
számlán a rendelkezési jogosultság módján változtatni (pl. egyik számlatulajdonos a másikat a
rendelkezésbıl kizárja) csak együttesen lehet.
A két néven vezetett közös számla tulajdonosai tudomásul veszik, hogy a
Takarékszövetkezettel szemben a jelen szerzıdésbıl eredı kötelezettségeik egyetemlegesek.
A cselekvıképtelen kiskorú (0-14 éves) személy nevén nyitott Takarék számlabetét II.
szerzıdés megkötésére valamint a számla feletti rendelkezésre a törvényes képviselı (szülı)
jogosult.
A korlátozottan cselekvıképes kiskorú (14-18 éves) személy nevén nyitott Takarék
számlabetét II. szerzıdés megkötésére a kiskorú a törvényes képviselıvel együtt jogosult. A
korlátozottan cselekvıképes kiskorú számla feletti önálló rendelkezési jogához a törvényes
képviselı nyilatkozata szükséges.
A nagykorú betétes úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a Takarék számlabetét II.-ben
lévı követelést az általa megjelölt kedvezményezett(ek) részére kell visszafizetni. Az így
elhelyezett Takarék számlabetét II. nem tartozik a betétes hagyatékához, a
kedvezményezett(ek) a Takarék számlabetét II. felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától
függetlenül rendelkezhet(nek).
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A betéttulajdonos - feltételhez kötötten – kedvezményezettet jelölhet meg. A
jognyilatkozatban a rendelkezési jog megnyílását egy általa meghatározott késıbbi idıpontra
helyezi. A nyilatkozat egyben haláleseti rendelkezés is. A rendelkezési jog megnyílásáig a
betét felett a betét tulajdonosa korlátlanul rendelkezik, a kedvezményezett megjelölése a
rendelkezési jog megnyílásának idıpontjáig írásban visszavonható.
IV.
Az egyéni- és társas-, jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozásoknak, egyéb
szervezeteknek nyitott Takarék számlabetét II.
Ügyfelek átvilágítása
A Takarékszövetkezet az ügyféllel történı üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli
szerzıdéskötéskor köteles az ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult
továbbá a képviselı átvilágítását elvégezni.
Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet esetében a nevében
vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) III. pontban megjelölt okiratainak
bemutatásán túlmenıen a Takarékszövetkezet kéri az alábbi igazoló okiratok bemutatását:
belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét
benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetıleg az
adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta.
Más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági
nyilvántartásba vétel megtörtént, illetıleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta,
Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet esetén a saját
országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.
A Takarékszövetkezet a jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezetet az
alábbi adatai alapján azonosítja:
Név, rövidített név,
Székhely, külföldi székhelyő vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe,
Fıtevékenység,
Azonosító okirat száma
Képviseletre jogosult neve és beosztása,
A kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai
Rendelkezés a Takarék Számlabetét felett
A Számlatulajdonos, illetıleg a számlatulajdonos szervezetnek képviseletre jogosult vezetıje
(vezetıi) a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített aláírás nyilvántartó kartonon
jelenti be a számla felett rendelkezni jogosult/ak/ nevét és aláírás mintáját, valamint a
rendelkezés más módjára vonatkozó egyéb kikötéseket. A számlatulajdonos szervezet
vezetıjének megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlı módon – a
közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldánnyal (vagy aláírás mintával)– igazolni kell.
A Takarékszövetkezet nem ellenırzi azt, hogy a Számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos
szervezet vezetıje által a Takarék számlabetét II. feletti rendelkezésre bejelentett személy az
egyéb jogszabályokban elıírt feltételeknek megfelel-e.
Az egyéni- és társas-, jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezeteknek
nyitott Takarék számlabetét II-ben betételhelyezés pénztári befizetés, a betéttulajdonos
bankszámlájáról történı átvezetés, és a betéttulajdonos más hitelintézetnél vezetett
bankszámlájáról érkezı átutalás formájában történhet.
A Takarék számlabetét II-bıl felvétel pénztári kifizetéssel, a betéttulajdonos pénzforgalmi
bankszámlájára történı átvezetéssel, illetve megszőntetéskor, a betéttulajdonos más
hitelintézetnél vezetett bankszámlájára történı átutalással valósulhat meg.
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V. Kis közösségek Takarék számlabetét II-je
A Takarékszövetkezet kisebb közösségek (alapító okirattal nem rendelkezı, nyilvántartásba
nem vett civil közösségek, pl.: klubok, osztály közösségek, stb.) megtakarítási célú
betételhelyezéseit a képviselıinek nevén (két néven) nyitott Takarék számlabetét II-ben
fogadja és vezeti. Képviseleti jogukat külön okirattal (pl.: magánjogi szerzıdés, jegyzıkönyv,
meghatalmazás stb.) kell igazolniuk, mely a szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Az okiratból a közösség tagjai, a tényleges tulajdonosok megállapíthatóak. Az okiratban a
közösség tagjai nyilatkoznak arról, hogy tudomásul veszik, hogy - a közös betétekre
vonatkozó szabályoknak megfelelıen - a számlán kezelt pénzösszeg bármelyik
számlatulajdonossal szemben fennálló követelés fejében teljes összegben végrehajtás alá
vonható.
Szerzıdéskötéssel a számlatulajdonosok (képviselık) kinyilvánítják, hogy a Takarék
számlabetét II. nyitásakor és a számlán végzett tranzakciók során, a Számlatulajdonosok (a
közösség képviselıi) nem saját nevükben, hanem a közösség képviseletében járnak el. A
betétben elhelyezett összegek nem részei személyes vagyonuknak.
Az ügyfelek átvilágítására, a számla kezelésére, a számla feletti rendelkezésre a III. fejezet két
névre szóló betét vonatkozásában leírt szabályok az irányadóak.
A közösség képviselıi a közösség bármely tagjára a számlanyitással egyidejőleg
elhalálozási rendelkezést adnak, ezzel a közösség által győjtött betét nem része a
számlatulajdonos hagyatéki vagyonának.
VI. A Takarékszövetkezet felelıssége
A Takarék számlabetét II-vel kapcsolatban benyújtott ügyfélmegbízásnak helytelen kiállítása
miatt, a téves könyvelésébıl vagy a megbízás teljesítésének jogszerő megtagadásából eredı
károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelısséget, a károk rendezésérıl a
Számlatulajdonosnak kell gondoskodnia.
Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom (vis maior), bel-, vagy
külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes
megadása folytán következnek be.
A közös betét, valamint a kis közösségek képviselıi nevén megnyitott betét esetében a
Számlatulajdonosok valamint a közösség tagjai (tényleges tulajdonosok) egymás közötti belsı
jogviszonya semmilyen módon nem tartozik a Takarékszövetkezet érdekkörébe és felelısségi
körébe. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonosok egymás közötti illetve az általuk
képviselt közösség tagjai közötti jogvitákban nem vesz részt, és a közöttük fennálló belsı
jogviszonnyal összefüggésben keletkezett károkért mindennemő felelısségét kizárja.
VIII. Vegyes rendelkezések
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a
szerzıdésekre vonatkozó általános szabályai, a fizetési számla- és betétszerzıdésre vonatkozó
különös rendelkezései, a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok és a jegybanki
rendelkezések, valamint a Takarék Számlabetét II. szerzıdésben foglaltak az irányadóak.
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