Általános Szerz dési Feltételek
Takarékszelvény számla
1. A Takarékszelvény számla olyan megtakarítási forma, melynek elhelyezése és visszafizetése
betétszerz dés alapján történhet.
A Takarékszelvény számla betétbe történ betételhelyezésre 18. életévét betöltött, cselekv képes
természetes személy, valamint nem természetes személyek is jogosultak. A betétszerz dés
megkötésének természetes személy esetében nem feltétele, hogy a betét tulajdonos rendelkezzen a
Takarékszövetkezetnél fizetési számlával. Nem természetes személyek esetében Takarékszelvény
nyitásának feltétele a fizetési számla megléte.
Takarékszelvény számla természetes személyek esetében kizárólag egy névre nyitható.
Nem természetes személy esetén Takarékszelvény számla nyitására - a rendelkezés módjától függ en csak a cég képviseletére jogosult személy(ek) adhatnak megbízást.
Társtulajdonos és meghatalmazott megadására nincs lehet ség.
2. A Takarékszelvény számlán minimálisan elhelyezhet betétösszeg 1.000,- Ft. Ezen értékhatár felett
bármilyen 100-zal maradék nélkül osztható összeg elhelyezhet .
3. A betételhelyez Takarékszelvény számlát csak névre szólóan a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. Évi CXXXVI. törvény el írásai
szerint, személyi adatainak ellen rzése és rögzítése mellett nyithat.
4. A Takarékszelvény számlát felváltani, az elhelyezett t kéb l részösszeget kifizetni nem lehet. A
Takarékszelvény számlabetétben elhelyezett összeget a betétes kívánságára a Takarékszövetkezet
bármikor visszafizeti. A Takarékszelvény számlát a Takarékszövetkezet a felvételi jogosultság és a
személyazonosság vizsgálata mellett és aláírásának egyeztetéséhez kötötten fizeti vissza.
Nem természetes személy esetében a Takarékszelvény számlát csak a cégképviseletre jogosult
személy(ek), a rendelkezés módjától függ en válthatják vissza.
5. A Takarékszelvény számla futamideje 3 (három) hónap. A kamatszámításnál a Takarékszövetkezet
minden hónapot 30 naposnak tekint, így a betét után a teljes futamid re legfeljebb 90 napi kamat
illeti meg a betételhelyez t
6. A kamatok mértékét és az azokhoz mindig aktuálisan rendelt Egységesített Betéti Kamatláb Mutató
(EBKM) értékét mindenkor a Hirdetmény tartalmazza, melyet a Takarékszövetkezet az
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, jól látható helyen kifüggeszt.
Az EBKM kiszámítását és közzétételének szabályait a betéti kamat, az értékpapírok hozama
számításáról és közzétételér l szóló 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet szabályozza.
7. A betét fix kamatozású. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy a kamat a lekötési id alatt nem változik.
8. A Takarékszelvény számla havi kamatozású.
A kamatozás a befizetés napján kezd dik – és minden hónapot 30 naposnak tekintve – a kifizetés
hónapjában az elhelyezés dátumával azonos naptári napot megel
napon végz dik. Ha a kifizetés
hónapjában az elhelyezés dátumával egyez nap nincs, a kamatszámítás a hónap utolsó napja el tti
napon végz dik.

A kamatszámítás képlete:
Kamatalap (Ft) x Kamatláb (%) x Futamid (nap)
360 x 100

9.

A kamat mértéke 30 napos periódusokra kerül meghatározásra. A betét összege és az addig
(napi kamatszámítás alapján) megszolgált id arányos kamat összege bármikor felvehet . A
Takarékszövetkezet a lejáratkor (havi t késítéssel) kamatos kamatot fizet. A Takarékszelvény a lejárat
után – további rendelkezés hiányában – tovább nem kamatozik.

10. A betételhelyez szerz déskötéskor az alábbiak szerint rendelkezhet:
Fizetési számlával nem rendelkez ügyfelek:
ke és kamat újralekötése
Fizetési számlával rendelkez ügyfelek:
ke és kamat újralekötése
ke újra lekötés, kamat visszavezetése a fizetési számlára
ke és kamat visszavezetése a fizetési számlára
11. A Takarékszelvény számlabetétben elhelyezett összeg mentes mindennem adó alól.
Kamatát a jövedelemadó-törvény szerinti kamatadó és az Eho. törvény szerinti egészségügyi
hozzájárulás terheli. Az adóköteles kamat utáni adót és Eho-t kifizetéskor a Takarékszövetkezet a
kamatból levonja és befizeti.
12. A Takarékszelvény számla titkos. Adatairól a Takarékszelvény számla tulajdonosának hozzájárulása
nélkül – a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével – a Takarékszövetkezet más részére
felvilágosítást nem ad.
13. A Takarékszelvény számla 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.
14.
A Takarékszelvény számla ellen érkezett beszedési megbízást a Takarékszövetkezet a mentes
összeg figyelembe vételével a törvényi el írásoknak megfelel en teljesíti. A beszedési megbízás
benyújtását követ en a betét felmondásra, majd a beszed felé átutalásra kerül.
A megbízás teljesítését követ en a számlatulajdonost levélben értesítjük a beszedésr l, annak
összegér l, a betétszámla felmondásáról, valamint az elszámolt kamatról.
15.
A jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet Általános
Üzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv és a Takarékbetétekr l szóló 1989. évi 2. törvényerej
rendelet, valamint a Hitelintézetekr l és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény rendelkezései az irányadók.
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