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ALAPHIRDETMÉNY
fizetési számlákra és betétkezelésre vonatkozóan
Érvényes: 2018. szeptember 03. napjától
A jelen Hirdetmény célja, hogy átfogó tájékoztatást adjon a B3 TAKARÉK Szövetkezet – a
továbbiakban: Hitelintézet - 2018. szeptember 03. napjától bevezetésre kerülő, új bankszámláinak
és megtakarítási termékeinek kondícióiról, kamatairól, díjairól, jutalékairól, teljesítési rendjéről,
egyéb hirdetményi közzétételekről, illetve kapcsolódó hirdetményi dokumentumokról.
A jelen Hirdetmény rendelkezései kerülnek alkalmazásra a jelen Alaphirdetmény hatálya alá tartozó
termékekre, 2018. szeptember 03. napját követően létrejött szerződések tekintetében.
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. május 1-jétől a B3 TAKARÉK Szövetkezet által 2019.
április 30-ig megkötött szerződések tekintetében a továbbiakban a Takarékbank Zrt. (névváltozást
megelőzően: Mohácsi Takarék Bank Zrt.) jár el.
2019. május 1-jétől jelen Alaphirdetmény 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. pontjaiban és a Mellékletek 7.1. és 7.2. „A
számla devizanemétől eltérő devizában végzett kártyatranzakciók elszámolása” c. fejezet 7.2.1. és 7.2.2.
alpontjában található rendelkezéseket, a Takarékbank Zrt. "Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának
és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről" című dokumetuma fogja
tartalmazni.

Közzététel napja: 2019. február 28.

A jelen Hirdetmény szerinti fizetési számla és betéti termékek az Országos Betétbiztosítási Alap
(OBA) által biztosítottak – melynek feltételeiről a www.oba.hu honlapon tájékozódhat –, továbbá
azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi, melynek részleteiről és
feltételeiről a www.garanciakozosseg.hu honlapon tájékozódhat.

Jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.takarekcsoport.hu
weboldalunkon, valamint megtekinthetőek jelen Hirdetményben feltüntetett Takarék Csoportbeli Hitelintézet
bármelyik fiókjában.
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Tájékoztatók

Tájékoztató a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről
Változás: 2019. május 1-jétől: A Takarékbank Zrt. által közzétett: Tájékoztató a Fizetési megbízások
benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről, mely elérhető a
www.takarekbank.hu weboldalon


Tájékoztató Hitelintézeti fiókok Ügyfélfogadási rendje

Változás: 2019. május 1-jétől új nyitvatartási rend lép életbe, mely elérhető a www.takarekbank.hu weboldalon



Lakossági Tájékoztató díjról és költségtől mentes készpénzfelvétel / Tájékoztató az egyes fizetési
számlákhoz, a díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételhez tett nyilatkozatok központi
nyilvántartási rendszeréről
Összehasonlító táblázat a bankszámlákról

Termékhirdetmények
KLF1. hirdetmény

–

KLB1. hirdetmény

–

KVF1. hirdetmény

–

KVB1. hirdetmény

–

2018. szeptember 3. napjától értékesített Takarék Csoport Lakossági Fizetési
Számlatermékek hirdetménye
2018. szeptember 3. napjától értékesített Takarék Csoport Lakossági Betéti Termékek
hirdetménye
2018. szeptember 3 napjától értékesített Takarék Csoport Vállalati Fizetési
Számlatermékek hirdetménye
2018. szeptember 3. napjától értékesített Takarék Csoport Vállalati Betéti Termékek
hirdetménye
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Általános rendelkezések
A Hitelintézet jelen Hirdetményében az alábbiakban feltüntetett bankszámlákra és betétekre vonatkozó
általános hirdetményi rendelkezéseket tartalmazza.
A Hitelintézet által ajánlott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, jutalék-, díj- és költségtételeit a
Hitelintézet egyes termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetményei (továbbiakban: Termékhirdetmény)
tartalmazzák, amelyek a jelen Hirdetménnyel együtt a vonatkozó Keretszerződés részét képezik.
1.1.

Lakossági ügyfelek részére értékesített bankszámla és betéti termékek
Bankszámla termékek

 Takarék Lakossági Bankszámla+
- Csemete kedvezménnyel
- Ifjúsági kedvezménnyel
- hiteligénybevételi kedvezménnyel
- 60+ kedvezménnyel
 Takarék Díjfaragó Bankszámla
 Takarék Aktivitás Bankszámla

Termékhirdetmény
száma

Vonatkozó általános
szerződési feltételek

KLF1.sz. hirdetmény

Takarék Csoport Fizetési
Számlák és Fizetési számlákhoz
kapcsolódó Betétek Általános
Szerződési Feltételei

Ha a Bankszámlához bankkártya szolgáltatás kerül igénybevételre, a vonatkozó általános szerződési feltétel
a Lakossági és Vállalati bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési feltételei
Betéti termékek

Termékhirdetmény
száma

 Számláról lekötött betétek

KLB1.sz. hirdetmény

1.2.

Vonatkozó általános
szerződési feltételek
Takarék Csoport Fizetési
Számlák és Fizetési számlákhoz
kapcsolódó Betétek Általános
Szerződési Feltételei

Gazdálkodó szervezetek, egyéb Vállalkozások illetve Önkormányzatok részére értékesített
bankszámla és betéti termékek

Egységes Vállalati Bankszámla termékek
 Takarék Bázis Vállalati Bankszámla
- Start kedvezménnyel
 Takarék Kisvállalati Bankszámla +
- tevékenységi körökhöz ajánlott
kedvezménnyel
 Takarék Kisvállalati Bankszámla + mellett
nyitható elkülönített számlák
- Alszámla kedvezménnyel
- Letéti kedvezménnyel
- Óvadéki / fedezeti kedvezménnyel

Termékhirdetmény
száma

Vonatkozó általános
szerződési feltételek

KVF1.sz. hirdetmény

Takarék Csoport Fizetési
Számlák és Fizetési számlákhoz
kapcsolódó Betétek Általános
Szerződési Feltételei

Ha a Bankszámlához bankkártya szolgáltatás kerül igénybevételre, a vonatkozó általános szerződési feltétel
a Lakossági és Vállalati bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési feltételei
Betéti termékek

Termékhirdetmény
száma

 Számláról lekötött betétek

KVB1.sz. hirdetmény
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2.

Tranzakciókezelés általános feltételei
2.1.

Díjak, költségek, jutalékok

A Termékhirdetményekben feltüntetett díjak, költségek és jutalékok a Hitelintézet standard szolgáltatásainak
ellenértékét tartalmazzák, minden ettől eltérő szolgáltatás iránti ügyféligény esetén a Hitelintézet jogosult
eldönteni a szolgáltatás teljesítésének elvállalását és meghatározni annak díját.
A Termékhirdetményekben megjelent díjak, költségek és jutalékok terhelése minden esetben az adott számla
devizanemére átszámítva történik.
A Termékhirdetményekben a Hitelintézet Fix díjat, Változó díjat, és Fix díj + Változó díj együttesét
alkalmazza, melyek definíciói a következőek, és az alábbiak szerint kerülnek felszámításra:
Fix díj(ak): A tranzakciónak/megbízásnak egy meghatározott összegű (fix) díja(i)
Változó díj(ak): A tranzakciónak/megbízásnak, a Termékhirdetményben meghatározott %-os érték alapján
számított változó összegű díja(i), amely(ek) függ(nek) a Termékhirdetményekben meghatározott %-os
érték(ek)től, és az érintett tranzakció/megbízás összegétől.
Fix díj(ak) + Változó díj(ak): A tranzakciónak/megbízásnak fix összegű, és változó, %-os mértékű (amely függ
a tranzakció/megbízás összegétől) együttes díja(i).
2.2.

Költségviselési módok

Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők:
Rövidítés
SHA
BEN
OUR

Jelentés
A Hitelintézet jutalékát és költségét a Megbízó (Fizető fél), a többi érintett bank költségét a
kedvezményezett fél fizeti.
A kedvezményezett viseli az összes felmerülő bankköltséget a kiinduló összegből levonva.
A Megbízó (Fizető fél) viseli az összes felmerülő költséget – a kedvezményezett bankjának
költségeit is.
Kedvezményezett országa

EGT állam1
pénznemében2

EGT-n belüli – konverziós, ill. nem konverziós megbízás
EGT-n kívüli – konverziós, ill. nem konverziós megbízás
SEPA átutalás

SHA
SHA, OUR, BEN
SHA

nem EGT állam
pénznemében3
SHA
SHA, OUR, BEN
---

Amennyiben az Ügyfél a deviza- vagy külföldi forint átutalási megbízásán nem tüntet fel költségviselési
módot, úgy a Hitelintézet az osztott (SHA) költségviselési módot tekinti alapértelmezettnek.
A SEPA rendszeren keresztüli átutalás indításának alapfeltétele az SHA költségviselési mód megjelölése.
Amennyiben az Ügyfél OUR költségviselési módot választ, a Hitelintézet jogosult utólag a kedvezményezett
bankjának költségét az Ügyfél számlájára ráterhelni.
Amennyiben az átutalási megbízás nem EGT tagállamba irányul, vagy EGT tagállamból kerül indításra abban
az esetben a fogadó, illetve a levelező bank országának előírásaiból és alkalmazott fizetési szabványaiból
eredően a tranzakcióhoz kapcsolódóan a fogadó, illetve levelező bank által felszámítható többletköltségek
merülhetnek fel, amelyek befolyásolhatják (csökkenthetik) a megadott megbízás összegét, vagy a teljesítés
időtartama elhúzódhat. Ezen a fogadó, illetve a levelező banknál felmerülő többletköltségekért és a

1 EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai:

EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland
EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia.
2 Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából
EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt)
EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD
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megbízás összegének ebből eredő esetleges csökkenéséért, vagy a teljesítési idő ilyen okból történő
elhúzódásáért a Hitelintézetünk felelősséget nem vállal.
2.3.

Alkalmazott árfolyamok és meghatározásuk

A Hitelintézet az ügyfélmegbízás szerint eltérő deviza-, valuta-pénzeszközök közötti váltást (konverziót)
forinton keresztül végzi, azaz két deviza közötti konverzió esetében a Hitelintézet a forrás pénzeszközt vételi
árfolyamon forintra váltja, majd a forintösszeg teljesítés devizanemére történő váltáskor eladási árfolyamot
alkalmaz.
A Hitelintézet az egyes banki műveletekhez a következőkben felsorolt árfolyamokat használja:
Árfolyam
Alkalmazás helye
megnevezése
Vételi
Az az árfolyam, amelyen a Hitelintézet a pénzeszközt az ügyféltől
árfolyam
megvásárolja.

Jegyzési időpont
T nap 9:00 óra

Eladási
árfolyam

Az az árfolyam, amelyen a Hitelintézet a pénzeszközt az ügyfélnek
eladja.

T nap 9:00 óra

Valuta
árfolyam

Fizetési számlát érintő, átváltást igénylő pénztári tranzakciók során
alkalmazott árfolyamtípus.
Fizetési számlát nem érintő, átváltást igénylő pénztári tranzakciók
során alkalmazott árfolyamtípus.

T nap 9:00 óra

Deviza
árfolyam3

Fizetési számlák közötti, átváltást igénylő pénzforgalmi tranzakciók
során alkalmazott árfolyamtípus.

T nap 9:00 óra

Devizaközép
árfolyam

Az az árfolyam, amelyen a Hitelintézet átváltja a Fizetési számla
devizanemétől eltérő devizanemben meghatározott díjakat Fizetési
számla devizanemére.

T nap 9:00 óra

A Hitelintézet által alkalmazott árfolyamok olyan referencia árfolyamoknak tekintendők, melyek képzése az
árfolyamok közzétett jegyzési időpontját megelőzően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által a
Hitelintézetnek jegyzett adott napi deviza- és valuta árfolyamok alapján történik.
A Hitelintézet az itt jelölt árfolyamokat Banki munkanapokon egyszer jegyez és az adott jegyzési nap
egészére alkalmazza azzal, hogy a Hitelintézet fenntartja a jogot a napon belüli rájegyzésre. Rájegyzés
esetében az árfolyam érvényessége a rájegyzési időponttól a legközelebbi jegyzésig érvényes.
A fent felsorolt árfolyamokat a Hitelintézet Bankfiókjaiban és honlapján teszi közzé.
2.4.

Készpénzforgalmi megbízások

Számlatulajdonos/ Betétes köteles a Hitelintézetnél bejelenteni az alábbi meghatározottak szerinti összeget
elérő, vagy azt meghaladó – adott napra vonatkozó – készpénzfelvételi szándékát írásban.
Készpénzfelvétel
típusa

Összeghatár

Bejelentési határidő

Forint kifizetés

1.000.000 forint

Kifizetés napját megelőző banki
munkanapon 12.00 óráig

EUR valuta kifizetés
USD és CHF és GBP
valuta kifizetés

1.000 EUR
összeghatártól függetlenül, minden esetben
fennáll

Kifizetés napját megelőző 3. banki
munkanapon

Az előre bejelentett készpénzfelvételi szándék díjmentes lemondására a bejelentett készpénzfelvételt
megelőző munkanap 12:00 óráig van lehetőség írásban.
Amennyiben a bejelentett készpénzfelvétel az Ügyfél szerződésszegéséből, mulasztásából, vagy az
érdekkörében felmerülő egyéb okból meghiúsul, úgy a Hitelintézet az Ügyfél által igénybevett számlatermék
Termékhirdetményében meghirdetett díjtételt terheli az Ügyfél Fizetési számlájára.

3

A Lakossági és vállalati bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételeiben a megnevezése
számlakonverziós árfolyam.
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2.5.

Meghatalmazás megadása közokirati formában

A Számlatulajdonos jogosult közokiratba, vagy két tanú aláírásával / ügyvéd ellenjegyzésével ellátott teljes
bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozattal eseti Meghatalmazottat állítani. Amennyiben a megbízás tárgya –
adott napra szóló eseti megbízás(ok) esetén – eléri vagy meghaladja az alábbi jelölt összeget, az erre
vonatkozó meghatalmazást a Hitelintézet csak közokirati formában fogadja el.
Lakossági ügyfelek esetén
Vállalati ügyfelek esetén

1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

A nem egyszeri alkalomra, illetve visszavonásig szóló meghatalmazást a Bank annak kiállításától számított 1
évig tekinti érvényesnek.

3.

Kamatok
3.1.

Betétek kamatelszámolása

A Hitelintézet a nála elhelyezett lekötetlen pénzeszközökért látra szóló betéti kamatot, a lekötött betétek után
a lekötésnek megfelelő betéti kamatot számol el a vonatkozó ÁSZF-ben, és a Termékhirdetményekben
meghatározottak szerint.
A Hitelintézet – a mindenkor hatályos adójogszabályok előírásainak megfelelően – a közteherrel csökkentett
kamatösszeget fizeti meg az Ügyfél részre.
3.2.

Egységesített betéti kamatláb mutató

Az egyes betéti termékekre vonatkozó Termékhirdetményekben, az éves kamat mellett feltüntetésre kerül a
betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető
betéti kamat maximumát jelzi.
Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Az EBKM
számítása során a Hitelintézetnek a kamaton túli kamatos kamatait is be kell számítania, ezáltal az ügylet
tényleges kamatait mutatja százalékos formában.
Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni:
Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb:

Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap:

Ahol:
n = a kamatfizetések száma,
r = az EBKM századrésze,
ti = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,
(k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat- és betétösszeg-visszafizetés összege.
Az EBKM számításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a betét befizetése több részletben történik:

Ahol:
n = a betétbefizetések száma,
Bi = az i-edik betétbefizetés összege,
ti = az első betételhelyezés napjától az i-edik betétbefizetésig hátralévő napok száma,
r = az EBKM értéke,
m = a kifizetések száma,
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tj = az első betételhelyezés napjától a j-edik kifizetésig hátralévő napok száma,
Kj = a j-edik kifizetés összege.Késedelmi kamat elszámolása
3.3.

Késedelmi kamat

A Fizetési számla fedezetlensége esetén Késedelmi kamat kerül felszámításra a Takarék Csoport Fizetési
Számlák és Fizetési számlákhoz kapcsolódó Betétek Általános Szerződési Feltételei-ben, és
Termékhirdetményekben meghatározottak szerint.

Egyedi és eseti kondíciók alkalmazása

4.

A Hitelintézet a jelen Hirdetményben, illetve a Termékhirdetményekben szereplőtől eltérő kondíciókat (ide
értve a szerződési feltételeket, használati limiteket) is alkalmazhat a termékek, szolgáltatások, betétek, illetve
a konverziós ügyletek vonatkozásában a tranzakció összegétől, futamidejétől, értéknapjától vagy egyéb
szempontoktól függően, egyedi döntés alapján.

Számlamegszünetés

5.

Amennyiben a Fizetési számlához Bankkártya kapcsolódik, a Bankkártyát a Kártyabirtokos/Számlatulajdonos
köteles leadni, vagy letiltani a számlamegszüntetési kérelem benyújtását megelőzően. A Fizetési számla
leghamarabb az utolsó kapcsolódó Bankkártya leadását/letiltását követő 30 napos időtartam letelte után
szüntethető meg.
A Bankszámlaszerződés felmondási ideje alatt a Termékhirdetmény mindenkor hatályos kondíciói
vonatkoznak azokra a pénzügyi tranzakciókra, melyek felmondási időszaka alatt teljesülnek.
Számlatulajdonos elhalálozása esetén – a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése időpontjáig – a
Termékhirdetményben megjelölt kondíciók vonatkoznak a Fizetési számlára.
5.1.

Haláleseti kedvezményezett jelölése

Amennyiben a Termékhirdetmény másképpen nem rendelkezik, úgy a maximálisan jelölhető haláleseti
kedvezményezettként megadható személyek száma
-

Fizetési számlák esetén (Fizetési számlánként)
Fizetési számlához nem kapcsolódó betétek esetén (betétenként)

maximum 4
maximum 4

18 év alatti Számlatulajdonos haláleseti kedvezményezettet nem jelölhet meg.
A közös tulajdonú, két néven vezetett Fizetési számla esetén a Számlatulajdonosok egymás Haláleseti
kedvezményezettjei további/más Haláleseti kedvezményezett jelölése nem lehetséges.

6.

Váltókezelés

A Hitelintézetnél a Fizetési számlák terhére abban az esetben nyújtható be váltóbeszedési megbízás,
amennyiben a váltón fizetési helyként a Hitelintézet által vezetett Fizetési számla száma szerepel. Ezzel a
céllal a váltót a fizetési napon vagy az azt követő két munkanap valamelyikén szükséges fizetés végett
bemutatni.
A Hitelintézet a megbízás szerinti teljes fedezet rendelkezésre állásának részteljesítést végez, a megbízás
azonban nem állítható sorba.
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7.

Mellékletek
7.1.

Pénztári szolgáltatások

7.1.1. Címletváltás
A forgalomképes, és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyek és forintérmék
címletváltásához, átváltásához valamint a forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő
forintbankjegyek és forintérmék címletváltásához a Hitelintézet kizárólag a Hitelintézetnél vezetett Fizetési
számlával rendelkező Ügyfelei részére végez címletváltási tevékenységet.
Címletváltást a Hitelintézet valamennyi Bankfiókja végez.
Mennyiségi korlátozás címletváltás, átváltás esetén: A forint- bankjegyek címletváltása és átváltása keretében
a Hitelintézet a forgalomban lévő forintbankjegyekből egy alkalommal egy Ügyfélnek összesen legfeljebb 50
darab forintbankjegy cseréjét végzi el, illetve legfeljebb 100 darab forintérmét ad ki.
A Hitelintézet a hiányos bankjegyet abban az esetben veszi át címletváltásra és átváltásra, amennyiben a
forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló
hiányos forintbankjegy címletváltás és átváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az egyes részek a
pénztáros által megállapítható módon azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a
forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik.
A forintbankjegy címletváltása és átváltása nem terjed ki arra a forintbankjegyre, melynek valódisága vagy
névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi forintbankjegy esetén a Hitelintézet
valódiságvizsgálatot végez, és az általa hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet a hatályos MNB
rendeletnek megfelelően az MNB-nek továbbítja.
A Hitelintézet azokat a hiányos, illetve sérült bankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg az 50%-ot, az
ügyféltől térítésmentesen átveszi, és azt továbbítja az MNB-nek bevonás és megsemmisítés céljából.
Ügyfélnek 30 nap áll rendelkezésére a bankjegy további darabjainak benyújtására, melyek 30 nap elteltével
továbbításra kerülnek az MNB fele. Abban az esetben, ha benyújtott bankjegy darabjai együttesen
meghaladják a bankjegy 50%-át az MNB törvényes fizetőeszközre névértéken költségmentesen átváltja.
Az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő bankjegyeket, érméket a Hitelintézet
valamennyi Bankfiókjában korlátozás nélkül átváltja, díjat nem számít fel, és fizetési számla meglétéhez
sem köti a szolgáltatás igénybevételét. Az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő
bankjegyekkel kapcsolatos átváltási kötelezettségének a bevonás határnapjától számított 3 évig, érmék
esetén a bevonás határnapjától számított 1 évig még eleget tesz, azokat törvényes fizetőeszközre átváltja.
A Hitelintézet címletváltást valutában nem végez.
7.1.2. Valutaforgalmazás, valutaváltás
Valutabefizetés/beváltás a Hitelintézet arra kijelölt Bankfiókjaiban történik.
Devizaszámla vezetéssel összefüggésben végzett valuta forgalmazás
Kirendeltség
H-8400 Ajka, Szabadság tér 20.
H-2351 Alsónémedi, Fő út 66/A.
H-8258 Badacsonytomaj, Kert utca 12.
H-8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 20.
H-8175 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 1.
H-2011 Budakalász, Petőfi Sándor tér 11/a.
H-1032 Budapest, Bécsi út 181-183.
H-1093 Budapest, Czuczor utca 2-10.
H-1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 32-36.
H-2347 Bugyi, Templom utca 6.
H-2370 Dabas – Kőrisház, Szent István tér 1/D.
H-2371 Dabas, Szent János utca 108.
H-2049 Diósd, Szent István tér 12.
H-2023 Dunabogdány, Hajó utca 3.
H-2330 Dunaharszti, Baktay tér 5. fsz. 9.

Valuta
EUR
EUR, USD
EUR, USD, CHF, GBP
EUR
EUR, USD, CHF
EUR, USD
EUR
EUR
EUR, USD
EUR, USD, CHF
EUR, USD
EUR
EUR, USD
EUR, USD, CHF, GBP
EUR
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H-2030 Érd, Budai út 20.
H-2030 Érd, Fürdő utca 1.
H-2030 Érd, Hegesztő utcs 10.
H-2131 Göd, Pesti út 93.
H-2360 Gyál, Kőrösi utca 116.
H-9022 Győr, Bástya utca 32-34.
H-2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 128.
H-2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 67.
H-8500 Pápa, Korona utca 49. fsz. 1.
H-8501 Pápa, Wesselényi utca 20/b.
H-8501 Pápa, Zimmermann utca 1.
H-2074 Perbál, Dózsa György utca 17.
H-2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.
H-2085 Pilisvörösvár, Fő út 69.
H-2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos utca 91.
H-2084 Pilisszentiván, Szabadság utca
H-2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 29.
H-2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 5.
H-2083 Solymár, Mátyás Kiráyl utca 14.
H-2038 Sóskút, Mártírok utca 5.
H-8330 Sümeg, Kossuth utca 17.
H-2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23.
H-8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.
H-2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 22.
H-8444 Szentgál, Fő utca 30.
H-2134 Sződ, Dózsa György utca 102.
H-2133 Sződliget, Dr. Kemény J. utca 30.
H-2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 27.
H-8300 Tapolca, Fő tér 4.
H-2461 Tárnok, Rákóczi út 91.
H-2096 Üröm, Fő tér 1.
H-8100 Várpalota, Posta utca 8. fsz. 1.
H-8200 Veszprém, Munkácsy utca 1.
H-2025 Visegrád, Rév utca 9.
H-8420 Zirc, József Attila utca 4.

EUR
EUR, USD
EUR, USD
EUR
EUR
EUR
EUR, USD, CHF, GBP
EUR, USD
EUR, USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR, USD
EUR
EUR
EUR
EUR, USD
EUR, USD
EUR
EUR
EUR, USD
EUR
EUR, USD, CHF
EUR, USD, CHF, GBP
EUR
EUR
EUR, USD, CHF, GBP
EUR, USD, CHF, GBP
EUR, USD
EUR, USD
EUR
EUR, USD
EUR, USD, CHF, GBP
EUR

Valuta forgalmazás, valuta váltás
Kirendeltség
H-8258 Badacsonytomaj, Kert utca 12.
H-2023 Dunabogdány, Hajó utca 3.
H-2131 Göd, Pesti út 93.
H-2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 128.
H-2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 22.
H-2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 27.
H-8300 Tapolca, Fő tér 4.
H-2025 Visegrád, Rév utca 9.

Valuta
EUR, USD, CHF, GBP
EUR, USD, CHF, GBP
EUR
EUR, USD, CHF, GBP
EUR, USD, CHF
EUR, USD, CHF, GBP
EUR, USD, CHF, GBP
EUR, USD, CHF, GBP

A Hitelintézet valuta befizetését/beváltását azokban a valutanemekben végzi, amelyekre vonatozóan
valutaárfolyamot jegyez.
A Hitelintézet csak forgalomképes valuta bankjegyet vált be, és csak ezek befizetését fogadja el a nála
vezetett számlákra. A Hitelintézet nem vált be érmét, illetve sérült, hiányos, csonka vagy hamisgyanús
bankjegyeket és azokat a nála vezetett számlákra befizetésként sem fogadja el.
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7.2.

Bankkártya szolgáltatás

A Hitelintézetnél vezetett Fizetési számlához igényelt Bankkártyát a Takarékbank Zrt. által kerülnek
kibocsátásra.
Az Egységes Lakossági és az Egységes Vállalati Fizetési számlatermékekhez igényelhető Bankkártya
típusokat a vonatkozó Termékhirdetmények tartalmazzák.
Kártyaigénylés feltételei
 Hitelintézetnél vezetett Fizetési számla megléte vagy egyidejű nyitása;
 a Bankkártyát Igénylő természetes személyek azonosítása és képviseleti joguk ellenőrzése
eredményesen megtörtént;
 a Bankkártya igénylési adatlap és a hozzá kapcsolódó Bankkártya-szerződés a Számlatulajdonos és
Kártyabirtokos által kitöltésre és aláírásra került;
 adott Fizetési számlához kártyabirtokosonként és kártyatípusonként egy darab Bankkártya igényelhető;
 az igénylés feltételeként szabott minimum egyenleg rendelkezésre áll, az Ügyfél Fizetési számláján;
 a Fizetési számla (ha van folyószámla-hitelkeret, a hitelkerettel növelt) egyenlege a kártyaigényléskor
fedezetet nyújt a Bankkártya gyártási és első éves díjára.
A Bankkártya szolgáltatás igénybevételének feltételeit a vonatkozó szolgáltatás általános szerződési feltételei
tartalmazza.
Kártyahasználati limitek
A kártyahasználati limit meghatározott időszakon belül végzett tranzakciók összegére vonatkozó korlátozás,
amelyet a Bankkártya kibocsátója, illetve forgalmazója határoz meg napi periódusra vonatkozóan.
Az autorizáció során az engedélyező rendszer a számlaegyenlegen túl minden esetben megvizsgálja a
kártyához tartozó napi limitösszegét is. A napi limit, adott nap 0 órától, adott nap 24 óráig tart. A Bankkártya
használati minimális limit 1 Ft-nál nem lehet kevesebb. Off-line tranzakció, esetén nem történik Bankkártya
limit ellenőrzés, ezért az így végrehajtott tranzakciók nem értendők bele a napi limit összegébe.
A limitek ATM és POS használatra vonatkozóan kerülnek meghatározása.
 ATM limit: Napi készpénzfelvételi limit ATM-ből.
 POS limit: Napi készpénzfelvételi, és/vagy vásárlási limit bankpénztári/ kereskedői elfogadóhelyi
POS-en, ide értve az ATM-en végrehajtott nem készpénzfelvételi szolgáltatások igénybevételét is.
 Internetes/MOTO limit: Napi vásárlási limit internetes elfogadóhelyi POS-en. Az Internetes limit nem
lehet magasabb összeg, mint a POS limit.
MasterCard PayPass tranzakciók esetében a vásárlás tranzakciónként szabályozásra került a MasterCard
Nemzetközi Kártyatársaság által, azaz egy PIN kód nélküli vásárlási tranzakció felső összeghatára
Magyarországon belül 5.000 Ft. Külföldön ez a határ a Kártyatársaság szabályai szerint változhat. 5.000 Ft
feletti MasterCard PayPass tranzakció esetében PIN kód megadása kötelező.
Az egyes Bankkártyákra vonatkozó limitösszegeket a Termékhirdetmények tartalmazzák.
Limitmódosítás:
Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított limitek módosítására. A limit írásban a
Hitelintézet Bankfiókjaiban vagy az Ügyfél által igénybevett Elektronikus szolgáltatások vonatkozó felületén
módosítható.
A megadott limit nem lehet magasabb, mint a megadható maximális napi limit, illetve oszthatónak kell lennie
maradék nélkül 10.000-rel.
SMS kártyaőr szolgáltatás
A szolgáltatás igénybevétele esetén a Hitelintézet a Bankkártyával végzett elektronikus vásárlási és
készpénzfelvételi tranzakciókról SMS üzenetet küld az Ügyfél által megadott mobiltelefonszámra.
Bankkártya letiltása
A Bankkártya letiltása kezdeményezhető
 a Hitelintézet nyitvatartási ideje alatt személyesen a Bankfiók felkeresésével, vagy
 a nap 24 órájában telefonon keresztül:
o belföldről és külföldről a +36 1 212-0202-es telefonszámon.
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A számla devizanemétől eltérő devizában végzett kártyatranzakciók elszámolása
7.2.1.

MasterCard típusú bankkártyák esetén:

A Fizetési számlához kibocsátott Bankkártyával a számla devizanemétől eltérő pénznemben végzett
tranzakciókat a MasterCard nemzetközi kártyatársaság a tranzakció devizanemétől függően euróra (EUR)
vagy amerikai dollárra (USD) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az USD-ben végzett
tranzakciók USD-ben, míg az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a
Bankkártya Kibocsátójához elszámolásra. A Takarékbank Zrt., mint a Bankkártya kibocsátója ezt az összeget
átkonvertálja a számla devizanemére, a feldolgozás napján érvényes Takarékbank Zrt. külkereskedelmi
deviza árfolyam alkalmazásával, oly módon, hogy jóváírásokat (credit) vételi, a terheléseket (debit) eladási
árfolyammal számítja. A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az Ügyfél Fizetési
számláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. A kártyarendszer feldolgozási
ütemezése miatt - hajnali feldolgozáskor még nincs aznapi árfolyam – a rendszer az előző napon (amely
megegyezik a MasterCard feldolgozás dátumával) megállapított árfolyammal számol.
7.2.2.

Visa típusú bankkártyák esetén:

A Fizetési számlához kibocsátott bankkártyával a számla devizanemétől eltérő pénznemben végzett
tranzakciókat a VISA nemzetközi kártyatársaság euróra (EUR) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók
forintban, az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a bankhoz elszámolásra.
A Takarékbank ezt az összeget átkonvertálja a számla devizanemére, a feldolgozási napon érvényes,
Takarékbank külkereskedelmi deviza árfolyam alkalmazásával, oly módon, hogy jóváírásokat (credit) vételi, a
terheléseket (debit) eladási árfolyammal számítja. A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül
terhelésre az Ügyfél Fizetési számláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. A
kártyarendszer feldolgozási ütemezése miatt - hajnali feldolgozáskor még nincs aznapi árfolyam - a rendszer
az előző napon (amely megegyezik a VISA feldolgozás dátumával) megállapított árfolyammal számol.
Mindkét típusú bankkártya esetén:
A Bankkártyával lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg devizaneme
megegyezik a bankkártya-használat fedezetét biztosító Fizetési számla devizanemével, abban az esetben a
bizonylaton szereplő összeggel azonos összeg kerül a Fizetési számlán terhelésre.

7.2.3.

Bankkártyákhoz kapcsolódó szolgáltatás (Biztosítás)

Baleset-, betegség és poggyász-, illetve jogvédelmi biztosítás: A Takarékbank Zrt. által kibocsátott egyes
Bankkártya típusokhoz kapcsolódó illetve opcionálisan választható külföldre szóló baleset-, betegség-,
poggyász- és utazási biztosítás díját a Termékhirdetmény tartalmazza.
A biztosítási csomag 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást nyújtó
társaság rendelkezik felhatalmazással, hogy a biztosító nevében eljárjon.
A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámon hívható:
Signal Biztosító Zrt: (36-1) 236-7505
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7.3.

Takarék SMS Szolgáltatás

A Takarék SMS Szolgáltatás igénybevétele esetén a Hitelintézetnél vezetett Fizetési számlán bonyolított
forgalmakról, egyenlegekről, valamint Bankkártyával végzett tranzakciókról rövid szöveges üzenet (SMS)
formájában a Hitelintézet információt küld az Ügyfél által megadott mobiltelefonszámra.
A Takarék SMS Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat, jutalékokat a Termékhirdetmények tartalmazzák.
Szolgáltatásigénylés feltételei
A Takarék SMS Szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok) kezdeményezheti(k) maguk és/vagy az
általuk megjelölt Kártyabirtokos(ok), Rendelkez(ők) részére, azok azonosítását követően.
A szolgáltatás használatának feltétele SMS fogadására alkalmas mobil telefonkészülék és működő SMS
szolgáltatás valamely magyarországi mobil távközlési szolgáltatónál.
A Takarék SMS szolgáltatás igénybevételének feltételeit a vonatkozó szolgáltatás általános szerződési
feltételei tartalmazza.
Takarék SMS Szolgáltatás tartalma
TranzakcióFigyelő: a Hitelintézet SMS értesítést küld a Számlatulajdonos forint és/vagy deviza Fizetési
számláján végzett tranzakciókról (fizetési megbízás, díj- és kamatelszámolás).
KártyaFigyelő: a Hitelintézet a SMS értesítést küld a Bankkártyával lebonyolított sikeres és sikertelen
tranzakcióról. A Fizetési számla devizanemétől eltérő devizanemben végzett Tranzakció összege a
Tranzakció devizanemében kerül feltüntetésre.

7.4.

Internet Banking, illetve Electra Ügyfélprogram Szolgáltatás

Internet Banking- és Electra Ügyfélprogram Szolgáltatás(ok) igénybevétele esetén a Hitelintézet az Ügyfél
Fizetési számlájához online / interneten keresztüli hozzáférést biztosít, különböző banki műveletek
kezdeményezésére. A szolgáltatások a Hitelintézet nyitvatartási idejétől függetlenül áll az Ügyfelek
rendelkezésére a Hitelintézet megbízások befogadásnak és feldolgozásának rendjét tartalmazó
dokumentumban meghatározottak szerint.
A szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat, jutalékokat a Termékhirdetmények tartalmazzák.
Szolgáltatásigénylés feltételei
A szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok) kezdeményezheti(k) maguk és/vagy az általuk megjelölt
Rendelkez(ők) részére, azok azonosítását követően.
A szolgáltatás(ok) igénybevételének feltételeit, leírását a szolgáltatás(ok)ra vonatkozó általános szerződési
feltételek és felhaszhasználói kézikönyv tartalmazza.
Használati limitek
A szolgáltatáson keresztül rögzített és jóváhagyott fizetési megbízásokra jelenleg a Hitelintézet nem alkalmaz
összeglimitet:
Tranzakciónkénti limit
kötelező jelleggel nincs
Napi limit
kötelező jelleggel nincs
Limitmódosítás:
Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított limitek módosítására a szolgáltatáson keresztül
szabadformátumú levél formájában, vagy személyesen a Hitelintézet Bankfiókjaiban leadott írásbeli igény
alapján.
Szolgáltatás letiltása illetve letiltásának feloldása kezdeményezhető:
 személyesen a Hitelintézet Bankfiókjaiban vagy
 elektronikus levél formájában a netbank@b3takarek.hu címen.
Hitelintézet telefonos ügyfélszolgálatán nincs lehetőség a szolgáltatás letiltására.
A letiltás illetve letiltás feloldása az Ügyfél azonosítását követően történhet meg.
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7.5.

Tájékoztatók:

B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK
BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL
Hatályos: 2018.01.11-től

2019. május 1-jétől helyébe lép a Takarékbank Zrt. által közzétett: Tájékoztató a Fizetési megbízások
benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről, mely elérhető a
www.takarekbank.hu weboldalon
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1. FORINT FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK
ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE
A B3 TAKARÉK Szövetkezet (továbbiakban: Takarék) fizetési számlával rendelkező Számlatulajdonosok fizetési
megbízásait a jelen Tájékoztatóban meghatározott feltételek mellett tejlesíti.
A Takarék kizárólag az alábbi elnevezésű és azonosítójú pénzforgalmi nyomtatványokat fogadja be és teljesíti:
-

Átutalási megbízás
PFNY11
Hatósági átutalási megbízás
PFNY71
Határidős beszedési megbízás
PFNY51
Beszedési megbízás
PFNY41
Váltó beszedési megbízás
PFNY41
Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére
PFNY31
Igazolás csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazásokról – Felhatalmazások csoportos
beszedési megbízások teljesítésére
PFNY31/A

A fizetési megbízások teljesítéséhez az átutalási megbízásnak az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia:
-

a fizető fél neve, pénzforgalmi jelzőszáma
a kedvezményezett neve, pénzforgalmi jelzőszáma
összeg (forintra kerekítve)
terhelési nap (a „Terhelési nap” rovatba csak akkor kell adatot írni, ha a fizető fél fizetési számláját a
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem a tárgynapon, hanem a fizetési megbízás átvételének napját
követő valamely munkanapon kell megterhelni.)

A Számlatulajdonosok fizetési megbízásaikat postai úton, közvetlen benyújtással, elektronikus úton juttathatják
el a bankfiókhoz.
A számlavezető fiók a banki munkanapon nyitvatartási időben a Számlatulajdonosok, illetve a fizetési megbízás
kedvezményezettjének pénzforgalmi szolgáltatója, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok által közvetlen
benyújtásra felhatalmazott szervek képviseletére jogosult személyek által papír alapon kezdeményezett fizetési
megbízásait átveszi és a rá háruló feladatokat elvégzi.
A számlavezető fiók a benyújtott fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat ellenőrzi és a feltételek fennállása
esetén a megbízást befogadja.
A Takarék a készpénz be- és kifizetések kivételével a papír alapon – postai úton, vagy közvetlenül – benyújtott pénztári
nyitvatartás szerint befogadott „normál” fizetési megbízásokat (forintban kezdeményezett átutalási megbízást, beszedési
megbízás kezdeményezést) aznap, míg a fenti időpont után befogadott megbízásokat a következő munkanapon teljesíti.
A fizetési megbízás továbbítását – az ügyfél megbízásából - a Takarék a valós idejű bruttó elszámolási rendszeren
(VIBER) keresztül - tárgynapi teljesítésre 14 óráig vállalja, kivétel ez alól a hó utolsó munkanapja, amikor VIBER
megbízás 11 óra 30 percig fogadható.
Az átutalási megbízásokat az Ügyfél „terhelési nap” megjelölésével is benyújthatja. Ebben az esetben a megbízás
könyvelése, illetve a címzett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő továbbítása a terhelési napként
megjelölt banki munkanapon történik. Terhelési napként a benyújtás napja vagy az azt követő bármelyik munkanap
megjelölhető. Amennyiben a terhelési nap nem banki munkanapra esik, abban az esetben a Takarék a fizetési megbízást
a terhelési napot követő első banki munkanapon teljesíti.
A Takarék a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Pft.), illetve a
pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint teljesíti
a pénzforgalmi megbízásokat. Ha a megbízás a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályba ütközik, és a Takarék ezt
észleli, a megbízás teljesítését megtagadja.
Amennyiben a fizetési megbízáson megjelölt bankszámlán / pénzforgalmi számlán lévő pénzügyi fedezet valamennyi
esedékes megbízás teljesítését nem teszi lehetővé, akkor a Takarék – az alább részletezettek kivételével – a megbízások
teljesítésénél az átvétel sorrendjét veszi figyelembe, ha a Számlatulajdonos másként nem rendelkezik. Az átvétel
sorrendjére a Takarék nyilvántartása az irányadó. Az átvétel szerinti sorrendet megelőzően kezelendő megbízásokra
rendelkezést a Számlatulajdonos a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítését követően
adhat a Takarék részére. A készpénzfelvételi tételeket a Takarék azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb beérkezett,
rögzített tételekre, kivéve a hatósági átutalást és az átutalási végzést. A megbízások közül a Számlatulajdonos
rendelkezése és a beérkezési sorrendre tekintet nélkül kell teljesíteni a hatósági átutalást és az átutalási végzést.
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A Számlatulajdonos által tárgynapi teljesítésre benyújtott, bankon belüli tétel a címzett számláján tárgynapon jóváírásra
kerül. Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki
munkanapon érkezettnek minősülnek.
Papír alapon benyújtott átutalási megbízásokat a Takarék hétfőtől-csütörtökig 7:30 órától 15:00 óráig, pénteken 7:30
órától 14:30 óráig folyamatosan veszi át és tárgynapon továbbítja az InterGiro2 rendszeren keresztül, amely így
tárgynapon érkezik meg a címzett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. Elektronikus fizetési megbízások
benyújtása folyamatosan kezdeményezhető, a Takarék ügyfélforgalmi idejétől függetlenül. A Számlatulajdonos által
elektronikus úton benyújtott bankon kívüli egyszerű (belföldi forint) és csoportos átutalási megbízásokat, valamint a
rendszeres átutalási megbízásokat a Takarék az InterGiro2 rendszeren keresztül továbbítja.
A Takarék az elektronikus úton beküldött – és az InterGiro2 rendszeren keresztül továbbításra kerülő – megbízásokat
hétfőtől- péntekig 15:15 óráig folyamatosan veszi át, és biztosítja, hogy (a fedezet rendelkezésre állása esetén) az
összeg a címzett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz legkésőbb a megbízás átvételét követő négyórán belül
megérkezzen. A rendszerek lezárását követően már csak a következő munkanapi teljesítéssel küldhető be bankon kívüli
átutalási megbízás és csoportos átutalási megbízás. Ezek a megbízások az első InterGiro2 küldéssel kerülnek
továbbításra a címzett bankjához.
A Számlavezető hely InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti és kezeli a Számlatulajdonos által benyújtott rendszeres
(tartós) megbízás alapján forint pénznemben belföldi pénzforgalmi szolgátató által kezelt fizetési számla javára
kezdeményezett átutalásokat is, függetlenül attól, hogy a Számlatulajdonos a rendszeres (tartós) megbízást papír alapon,
vagy elektronikus úton nyújtotta be a Számlavezető helyhez. A megbízások teljesítése az esedékesség napjának
reggelén 7:30 óráig történik. A megbízás az első InterGiro2 küldéssel kerül továbbításra a címzett pénzforgalmi
szolgáltatójához.
Az egyéb bankon kívüli megbízásokat (hatósági átutalási megbízás, csoportos beszedési megbízás) nyitvatartási időn
belül fogadja el a Takarék tárgynapi teljesítésre. Az így befogadott megbízásokat a Takarék tárgynapon továbbítja a
GIRO (InterGiro1) rendszeren keresztül, melyek a tárgynapot követő munkanapon érkeznek meg a címzett számláját
vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
A Takarék a pénztári nyitvatartási órák alatt fogad készpénz befizetést és teljesít készpénz kifizetést. A tárgynapi
teljesítésre szóló, készpénzbefizetésre, illetve készpénzfelvételre vonatkozó megbízások befogadásának határideje
bankfiókonként változó, a bankfiók pénztári nyitvatartási ideje alatt bármikor benyújtható.
Postai kifizetési utalvány papír alapon történő benyújtása esetén a számlavezető fiók az ügyféltől átvett utalványokat és a
hozzátartozó feladójegyzéket – ellenőrzést követően – tárgynapon postai úton továbbítja a Takarék Központjához. A
Takarék Központja az aláírást követően haladéktalanul postázza a levelező Bankja (Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zrt.) felé. A postai úton a Magyar Takarékszövetkezeti Bankhoz 9.00 óráig beérkezett papír alapú postai kifizetési
utalványok még tárgynapon, az azt követően érkezett megbízások a következő munkanapon kerülnek átadásra a Magyar
Posta részére. A postai kifizetési utalványok utalványdíjjal növelt végösszesen forintösszegével a Takarék a levelező
bankhoz történő továbbítással egyidejűleg terheli meg Számlatulajdonos számláját.
A Számlatulajdonos számlája javára érkező InterGiro2 átutalásokat a Takarék fogadást követő feldolgozás során
haladéktalanul jóváírja. A más pénzforgalmi szolgáltató ügyfelétől érkező, hatósági átutalás, átutalási végzés, beszedési
megbízás, csoportos beszedési megbízás teljesítésén alapuló jóváírásokat a Takarék az InterGiro1 állomány átvételét
követően, még tárgynapon jóváírja a Számlatulajdonos számláján. Amennyiben a kezdeményező számláját is a Takarék
vezeti, a Számlatulajdonos számlája javára érkező megbízások még a fizetési megbízás indításának napján jóváírásra
kerülnek a Számlatulajdonos számláján.
A Számlatulajdonos által indított, a partner pénzforgalmi szolgáltató által le nem könyvelt és visszautalt tétel a Takarékhoz
történt visszaérkezés napján rendezésre kerül az ügyfél számláján.
Ha a fizetési megbízás továbbítása a valós idejű bruttó elszámolási rendszer (VIBER) igénybevételével történik, és a
rendszerben történő teljesítésére 16 óráig sor kerül, akkor a Takarék a jogosult számláját a tudomásszerzést követően
haladéktalanul jóváírja.
Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos partnerétől olyan megbízás érkezik a Számlatulajdonos részére, amelyet a
pénzforgalmi jelzőszám hibája vagy egyéb okból kifolyólag a Takarék nem tud automatikusan és egyértelműen
beazonosítani, akkor a tétel rendezéséről tárgynapon gondoskodik. Rendezés alatt értendő az, hogy a Takarék sikeres
beazonosítás után lekönyveli a megbízást a számlatulajdonos számláján, vagy sikertelen beazonosítás esetén
visszautalja a tételt a kezdeményező fizetési számlájára.
A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételek vonatkozásában a Takarék közvetítő tevékenységet végez, melynek
keretében a Posta Elszámoló Központtól kapott tételeket tárgynapon – a tételeket tartalmazó adatállomány fogadásának
napján – könyveli le a Számlatulajdonos számláján.

16. / 24 oldal

B3 TAKARÉK Szövetkezet
8444 – Szentgál, Fő utca 30.
info@b3takarek.hu
www.b3takarek.hu
SWIFT/BIC kód: TAKBHUHB
Alaphirdetmény – fizetési számlákra és betétkezelésre vonatkozóan

A 12:00 óráig elektronikus úton benyújtott kifizetési utalványokat a Takarék tárgynapon továbbítja a levelező bankjának
(Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.), ahonnan a következő nap reggel (T+1) elkészült összesített adatállomány
részeként kerülnek továbbításra a Posta Elszámoló Központ felé. A postai kifizetési utalványok utalványdíjjal növelt
végösszesen forintösszegével a Takarék a levelező bankhoz történő továbbítással egyidejűleg terheli meg a
Számlatulajdonos számláját.
A megbízások teljesítéséért az ügyfelet terhelő valamennyi díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget a
mindenkor hatályos Passzív Üzletági Hirdetmény tartalmazza.

2. A FORINTSZÁMLÁS DEVIZAFORGALOMHOZ
BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

KAPCSOLÓDÓMEGBÍZÁSOK

A Takarék a nemzetközi fizetési forgalomba a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-én (levelező bankon) keresztül
kapcsolódik.
A Takarék kizárólag azon devizanemekben teljesít megbízásokat, melyekben a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál
nostro számlával rendelkezik, melyek az alábbiak: EUR, USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN.
A Takarék csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takaréknál bejelentett módon aláírt devizaátutalási
megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. Forinttól eltérő pénznemben
kezdeményezett, vagy forintban benyújtott, de külföldre irányuló (deviza) átutalási megbízás esetében, amennyiben a
címzett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójának országa nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámot (IBAN-t) alkalmaz a fizetési
számlák azonosítására, az IBAN szám feltüntetése nélkül, vagy hibás IBAN jelzőszámmal benyújtott átutalási
megbízásokat a Takarék teljesítés nélkül visszautasítja.
A Takarék elektronikus rendszeren keresztül nem SEPA megbízásokat SEPA megbízásokat hétfőtől-csütörtökig 7:30
órától 12:30, pénteki napon 7:30 órától 11:30 óráig folyamatosan veszi át. A papír alapon benyújtott nem SEPA
megbízásokat, SEPA megbízásokat hétfőtől- csütörtökig 7:30 órától 12:00 óráig, pénteki napon 7:30 órától 11:30
óráig folyamatosan veszi át. Az ezt követően benyújtott megbízásokat a Takarék a következő banki munkanapon
érkezettnek tekinti. A reggel 9:00 percig (tárgynapi árfolyam elkészítéséig) beérkezett megbízásokat a Takarék az előző
napi árfolyamon teljesíti.
A Takarék a hatályban lévő szabályoknak megfelelően – kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a
fedezet a fizetési megbízások befogadásakor biztosított legyen. A Takarék a devizaátutalási megbízás forintellenértékét a
átvétel napján (T munkanap) az Ügyfél számláján megterheli a Takarék által jegyzett T. napon érvényes deviza eladási
árfolyamon, és a megbízást továbbítja a Magyar Takarékbank Zrt.-nek, aki a megbízásokat az alábbi valutanapokkal
teljesíti:
-

forint számla terhére forint átutalást T napon,
SEPA tipusú átutalási tranzakciók esetén T napon,
EUR (de nem SEPA típusú átutalási tranzakciók) és USD devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+1
napon,
konverzió nélküli egyéb ( nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+2 napon,
konverziós egyéb devizanemekben (nem EUR és USD) teljesítendő megbízásokat T+3 napon.

A fentiektől eltérő – rövidebb – a sürgős státuszú tételek teljesítési határideje.
A sürgős státusszal indított megbízásokat – sürgősségi díj felszámítása mellett – a Takarék T+1 valutanappal
(értéknappal) vállalja teljesíteni az alábbiak szerint:
-

8:00 óráig benyújtott egyéb (nem EUR és USD) devizanemben teljesítendő megbízások.
12:00 óráig (pénteken: 11 óráig) egyéb devizanemekben sürgős státusszal benyújtott megbízások, amelyek –
minden esetben sürgősségi díj felszámítása mellett – A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
fedezetbiztosításától függően T+1, vagy T+2 valutanappal teljesülnek.

A 8:00 óráig indítható, sürgős státuszú tételek esetében az utalt összegnek a T+1 napon, a 12:00 óráig indítandó, sürgős
tátuszú tételek esetében a Takarék T napon érvényes deviza eladási árfolyamán átszámított ellenértéke kerül az ügyfél
fizetési számláján terhelésre.
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A kimenő deviza átutalási megbízásokat érintő teljesítési határidő, sürgősségi felár és árfolyam alkalmazásának
összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:
egyéb devizanemek (nem USD / EUR)

USD / EUR
teljesítés
valutanapja

árfolyam

sürgősségi felár

teljesítés
valutanapja

sürgősségi felár

teljesítés
valutanapja

normál konverziós

-

T+1

-

T+3

T munkanapi
deviza

12:00-ig (pénteken
11:00 –ig)
beérkező, sürgős,
konverziós

-

T+1

sürgősségi felár

T+1 / T+2*

T munkanapi
deviza

* A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. külön fedezetbiztosítása függvényében

A Takarék az Ügyfél bankszámlája / pénzforgalmi számlája javára érkező devizaösszegeket a partner bank értesítése
napján (T napon), de legkorábban a partnerbank által meghatározott valutanapon írja jóvá.
A SWIFT és a SEPA rendszeren keresztül 17:15 óráig beérkező deviza átutalási megbízásokra vállalja a Takarék a fenti
teljesítési határidőt, a záró időpont után beérkező átutalásokat a következő munkanapon érkezettnek tekintjük.
A bejövő átutalások ellenértékei az ügyfél számláján történő rögzítés munkanapján érvényes deviza vétel/eladás
árfolyamokon kerülnek kiszámításra. A számlavezető fiók nyitvatartási ideje alatt befogadott, saját számlák közötti
tranzakciók tárgynapon jóváírásra kerülnek.
A megbízások teljesítéséért az ügyfelet terhelő valamennyi díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget a
mindenkor hatályos Passzív Üzletági Hirdetmény tartalmazza.
A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi
bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni.

3. DEVIZASZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS
TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE
A Takarék nem SWIFT tag és nem SEPA tag, emiatt kizárólag azon devizanemekben teljesít megbízásokat, melyekben a
Magyar Takarékszövetkezeti Banknál nostro számlával rendelkezik, melyek az alábbiak: EUR, USD, GBP, DKK, JPY,
CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN.
A Takarék csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takaréknál bejelentett módon aláírt deviza átutalási
megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. Forinttól eltérő pénznemben
kezdeményezett, vagy forintban benyújtott, de külföldre irányuló (deviza) átutalási megbízás esetében, amennyiben a
címzett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójának országa nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámot (IBAN-t) alkalmaz a fizetési
számlák azonosítására, az IBAN szám feltüntetése nélkül, vagy hibás IBAN jelzőszámmal benyújtott átutalási
megbízásokat a Takarék teljesítés nélkül visszautasítja.
A Takarék kizárólag a D17-es nyomtatványon benyújtott SEPA és nem SEPA megbízásokat teljesíti.
A Takarék elektronikus rendszeren keresztül nem SEPA megbízásokat, SEPA megbízásokat hétfőtől- csütötökig 7:30
órától 12:30 óráig, pénteki napon 7:30 órától 11:30 óráig folyamatosan veszi át. A papír alapon benyújtott nem SEPA
megbízásokat, SEPA megbízásokat hétfőtől- csütörtökig 7:30 órától 12:30 óráig, pénteki napon 7:30 órától 11:30 óráig
folyamatosan veszi át. A határidőt követően benyújtott megbízásokat a Takarék a következő banki munkanapon
érkezettnek tekinti. A reggel 9:00 percig (tárgynapi árfolyam elkészítéséig) beérkezett megbízásokat a Takarék az előző
napi árfolyamon teljesíti.
A Takarék a hatályban lévő szabályoknak megfelelően – kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a
fedezet biztosított legyen. A Takarék a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján (T munkanap) az
ügyfél számláján könyveli, és a megbízást továbbítja a Magyar Takarékszövetkezeti Bank felé, aki a megbízást az alábbi
valuta napokkal teljesíti:
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-

a konverzió nélküli EUR (de nem SEPA típusú átutalási tranzakció) és USD devizanemekben teljesítendő
megbízásokat T+1 napon,
SEPA típusú átutalási tranzakciók esetén T napon,
a konverzió nélküli egyéb (nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+2 napon,
a konverziós, EUR és USD devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+1 napon,
valamint a konverziós egyéb devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+3 napon.

A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a T. munkanapon érvényes deviza eladási/vételi
árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján terhelésre.
Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja későbbi, mint az értesítés napja +1, vagy +2
munkanap, akkor a bejövő átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyező értéknappal kerül jóváírásra.
A SWIFT és a SEPA rendszeren keresztül 17:15 óráig beérkező deviza átutalási megbízásokra – amennyiben a
jóváíráshoz, beazonosításhoz szükséges adatok rendelkezésre állnak - vállalja a Takarék a fenti teljesítési határidőt, a
záró időpont után beérkező átutalásokat a következő munkanapon érkezettnek tekintjük.
A bejövő átutalások ellenértékei az ügyfél számláján történő rögzítés munkanapján érvényes deviza vétel/eladás
árfolyamokon kerülnek kiszámításra. A számlavezető fiók nyitvatartási ideje alatt befogadott, saját számlák közötti
tranzakciók tárgynapon jóváírásra kerülnek.
A megbízások teljesítéséért az ügyfelet terhelő valamennyi díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget a
mindenkor hatályos Passzív Üzletági Hirdetmény tartalmazza.
A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi
bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni.
B3 TAKARÉK Szövetkezet
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TÁJÉKOZTATÓ
HITELINTÉZETI FIÓKOK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
2019. május 1-jétől új nyitvatartási rend lép életbe, mely elérhető a www.takarekbank.hu weboldalon

Az Ügyfeleink számára is egyszerűsítendő a fióki nyitvatartások közötti eligazodást, vezetői döntés
alapján 2018.05.01-től egységesített fióki nyitvatartások kerülnek bevezetésre a B3 TAKARÉK
Szövetkezet teljes hálózatában.
Külön nyitvatartási rend készült a vidéki és budapesti kirendeltségek esetében, igazodva az eltérő
igényekhez.
Általános vidéki nyitvatartás:

Hétfő
7:30 - 15:30

Kedd
Szerda
7:30 - 15:30 7:30 - 16:30

Csütörtök
Péntek
7:30 - 15:30 7:30 - 14:30

Ebédidő: 12:00-12:30
Általános budapesti nyitvatartás:

Hétfő
8:00 - 16:00

Kedd
Szerda
8:00 - 16:00 8:00 - 17:00

Csütörtök
Péntek
8:00 - 16:00 8:00 - 15:00

Ebédidő: 12:00-12:30
A teljes fiókhálózati nyitvatartást az alábbi linken találhatják. Fiókhálózati nyitvatartás
A táblázatban korlátozott/váltott és bevásárlóközpontok részére készített különleges nyitvatartásokat is
találnak.
Az alábbi közleményekből tájékozódhatnak arról, hogy mely fiókokat érintik a változások: Közlemények
B3 TAKARÉK Szövetkezet
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
DÍJTÓL ÉS KÖLTSÉGTŐL MENTES KÉSZPÉNZFELVÉTEL
Ki jogosult a kedvezmény igénybevételére?
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben (továbbiakban: törvény) meghatározott
díjmentes készpénzfelvételt azon fogyasztónak minősülő Ügyfél számára köteles biztosítani a Takarékszövetkezet, aki
16. életévét betöltötte, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá aki az érintett fizetési
számlának tulajdonosa, és a törvényben meghatározott módon, és tartalommal a Takarékszövetkezetnél nyilatkozatot
tesz.
Milyen szolgáltatásra terjed ki a törvényi díjmentesség?
A törvény alapján, adott naptári hónapban az első két alkalommal, forintban teljesített, Magyarországon elhelyezett
automata bankjegykiadó gépből (ATM) történő bankkártyás készpénzfelvételt maximum 150.000,- Ft együttes összeg
erejéig, díjtól és költségtől mentesen lehet igénybe venni, a nyilatkozatban megjelölt bankszámla terhére.
Hol tudja nyilatkozatát megtenni?
A nyilatkozatot az Ügyfél a B3 Takarék Szövetkezet bármely fiókjában írásban teheti meg.
A kedvezmény igénybevételének további feltételei:
-

Egy bankszámlához kapcsolódóan kizárólag csak egy nyilatkozat tehető.
Nyilatkozatot a Számlatulajdonos kizárólag csak egy bankszámlához adhat érvényesen
A Takarékszövetkezet csak a nyilatkozatban megjelölt bankszámla terhére köteles biztosítani az ingyenes készpénzfelvételi
lehetőséget.

Mely időponttól biztosítja a Takarékszövetkezet az ingyenességet?
Amennyiben az ügyfél a nyilatkozatát tárgyhó 20. napjáig nyújtja be a Takarékszövetkezetnek, a kedvezményes
készpénzfelvételi lehetőség a nyilatkozattételt követő hónap 01. napjától illeti meg. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozatot
tárgyhó 20. napját követően nyújtja be, a kedvezményes készpénzfelvételi lehetőség a nyilatkozattételt követő második
hónap 01. napjától illeti meg.
Hogyan kerül biztosításra a kedvezmény?
A díjmentesség az adott naptári hónapban, a Nyilatkozatban megjelölt bankszámla terhére végrehajtott és megvalósult
első két bankkártyás készpénzfelvételre, illetve a törvényben meghatározott feltételek esetén, maximum 150.000,- Ft
összértékig érvényes, azaz a pénzfelvétel után díj vagy költség nem kerül felszámításra.
Az Ügyfél által - adott naptári hónapban - harmadik, illetve további alkalommal igénybe vett készpénzfelvételért az adott
számlacsomaghoz kapcsolódó Hirdetmény szerint meghatározott díj kerül felszámításra. Ugyanez a szabály vonatkozik a
díjtól és költségtől mentes készpénzfelvétel 150.000,- Ft-ot meghaladó részére is.
Amennyiben az Ügyfél a díjmentes készpénzfelvételi darabszámot nem lépi át, de az egy tranzakción belül felvett összeg
meghaladja a jogszabályi maximumot, a különbözetre a Hirdetmény szerinti díjtételek kerülnek felszámításra.
Bankkártya limitek
A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvény a
pénzforgalmi törvényt új jogszabályi rendelkezésekkel egészítette ki. A törvény új, 14/A §-a szerint a pénzforgalmi
szolgáltató a keretszerződésben egyoldalúan nem köthet ki olyan szerződési feltételt a vele szerződő fogyasztó számára,
amelyben az alkalmazott napi ATM készpénzfelvételi limit összege kisebb, mint 150.000,- forint. Ettől eltérni csak abban
az esetben lehet, ha az ügyfél Limit módosítási lap kitöltésével erre irányuló kérést nyújt be a számlavezető
hitelintézethez. A napi limit azon összeghatár, amelynek erejéig bankkártyás műveletek (vásárlás, készpénzfelvétel, vagy
internetes vásárlás) végrehajthatóak.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti törvénymódosításnak megfelelően minden, a TakarékBank által kiadott, új kibocsájtású
lakossági bankkártya (Kölyökkártya, Maestro, Maestro Ifjúsági, MasterCard Unembossed PayPass, Visa Online) és a
MasterCard Electronic hitelkártya napi készpénzfelvételi limitjét alap esetben 150.000,- forintra állítottuk be. Szintén
150.000,- forintra állítjuk be azon, korábban kibocsátott fenti típusú lakossági bankkártyák limitjét, ahol az Ügyfél a
kártyaigényléskor nem rendelkezett annak nagyságáról, így azok a Hitelintézet vonatkozó hatályos hirdetményében
megfelelően kerültek beállításra. A központi limitmódosítás csak a készpénzfelvételi limitet érinti, a bankkártyához
beállított vásárlási és internetes vásárlási limiteket nem.
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Amennyiben a törvény előírása alapján módosított új, napi 150.000,- forintos ATM készpénzfelvételi limit összege nem
megfelelő Önnek, úgy természetesen továbbra is díjmentesen lehetősége van tranzakció típusonként, bankkártyánként
saját pénzügyi szokásaihoz igazodó napi limit beállítására.
Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal számlavezető Hitelintézetének munkatársaihoz!
Az MNB tájékoztatója a havi kétszeri ingyenes banki készpénzfelvételi lehetőségről www.mnb.hu/felugyelet oldalon érhető el.
B3 Takarék Szövetkezet
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TÁJÉKOZTATÓ
az egyes fizetési számlákhoz, a díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételhez tett nyilatkozatok központi
nyilvántartási rendszeréről
Általános tudnivalók
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. alapján, az
adott naptári hónapban első két alkalommal, de összesen legfeljebb 150.000,- Ft összeghatárig forintban teljesített díjtól
és költségtől mentes készpénzfelvétel igénybevételéhez szükséges - a hivatkozott törvény 36/A. §-a által rögzített
feltételeknek teljes körűen megfelelő - nyilatkozatok országos szintű központi kezelését (a nyilatkozattétel, valamint a
nyilatkozat adatainak nyilvántartását) 2014. december 1-től a központi hitelinformációs rendszert (KHR) is kezelő
pénzügyi vállalkozás által működtetett Központi Nyilvántartás végzi.
A Központi Nyilvántartás célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében
megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő tett-e nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, eltérő időkben és
nyilatkozatadat-szolgáltatóknál1 tett nyilatkozatok esetében pedig annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata
jogosítja őt a fenti törvény 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra (ingyenes készpénz
felvétel).
A törvény értemében a Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat csak erre a célra lehet felhasználni.
A Központi Nyilvántartásnak történő folyamatos adatszolgáltatást megelőzően legkésőbb 2014. november 21-ig minden
nyilatkozatadat-szolgáltató adatot szolgáltat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak (a továbbiakban:
Központi Nyilvántartás kezelője) a 2013. december 1-jét követően a nyilatkozattevők által tett nyilatkozatokról. Ezt
követően a Központi Nyilvántartás kezelője 2014. november 30-ig elvégzi ezen adatok konszolidálását. Ezen
nyilatkozatok tekintetében, ha egy nyilatkozattevőnek valamilyen oknál fogva egyidejűleg több nyilatkozata van
érvényben, a Központi Nyilvántartást kezelője az időben korábban tett nyilatkozatot tekinti hatályosnak és ennek
megfelelően értesíti az érintett nyilatkozatadat-szolgáltatókat.

A nyilatkozatadat-szolgáltatók által a Központi Nyilvántartás részére átadott adatok
A már megtett nyilatkozatokról vagy visszavonó rendelkezésekről a nyilatkozatadat-szolgáltató az előző bekezdésben
foglalt határidőig, illetve a 2014. december 1-től az újonnan befogadott nyilatkozatokról azok megtételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a következő adatokat adja át Központi Nyilvántartás kezelőjének:
1) a nyilatkozatadat-szolgáltató nevét, rövidített nevét és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély számát,
2) a nyilatkozattevő Ügyfél, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyazonosító adatait (családi és
utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét),
3) azt a naptári napot, amelyen a nyilatkozattevő a nyilatkozatot vagy a visszavonó rendelkezést megtette,
4) azt, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett, továbbá az érvényes nyilatkozatok
esetében a 2) pont szerinti adatokban történt esetleges változásokat.
Ha a nyilatkozattevő nem szerepel a Központi Nyilvántartásban, vagy ha szerepel a Központi Nyilvántartásban, de a
nyilatkozatához visszavonó rendelkezés is tartozik, akkor a Központi Nyilvántartást kezelője a nyilatkozatadat átvételét
követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja a
nyilatkozat nyilvántartásba vételét. A nyilatkozat hatályba lépése a 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt határidők
figyelembe vételével történik2.
Ha a nyilatkozattevő korábban tett hatályos nyilatkozata szerepel a Központi Nyilvántartásban, a Központi Nyilvántartás
kezelője a nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Központi
Nyilvántartásban szereplő nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltatót értesíti a
nyilatkozattevő érvényben lévő nyilatkozatának hatályvesztéséről. Ezzel egyidejűleg a Központi Nyilvántartás kezelője az
új nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja a nyilatkozat
nyilvántartásba vételét. Az új nyilatkozat hatályba lépése és a korábban adott nyilatkozat hatályvesztése ez esetben is a
fentiekben hivatkozott törvényben foglalt határidők figyelembe vételével történik 2.
A nyilatkozatadat-szolgáltató a Központi Nyilvántartástól fogadott, a hatályvesztésről szóló értesítés kézhezvételét
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban vagy - az Ügyféllel kötött megállapodás alapján más,
tartós adathordozón - értesíti a nyilatkozattevő Ügyfelet arról, hogy a visszavonásra vonatkozó szabályok szerinti időpont
után már nem jogosult a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.

Nyilatkozatadat-szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a nyilatkozattevőnek azt a fizetési számláját vezeti, amelynek tekintetében a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy
visszavonó rendelkezést tett.
2
Tárgyhónap 20. napjáig tett nyilatkozat vagy visszavonó nyilatkozat a következő hónaptól érvényes.
1
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A Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik. A nyilatkozatadat-szolgáltatók által átadott, az azonos
nyilatkozattevőkre vonatkozó adatok a Központi Nyilvántartásban összekapcsolódnak. A Központi Nyilvántartásban a
nyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan nyilatkozata szerepelhet, amely a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra
jogosítja.

A Központi Nyilvántartás által a nyilatkozatadat-szolgáltatók részére átadott adatok
A Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadatokat - a nyilatkozatadat-szolgáltató kérésére - kizárólag annak a
nyilatkozatadat-szolgáltatónak adhatja át, amely a kért nyilatkozatadatokat felé továbbította. A nyilatkozatadat-szolgáltató
ez esetben sem értesülhet az 1) pont szerinti adatról, amennyiben az egy tőle különböző nyilatkozatadat-szolgáltatóra
vonatkozik.
A Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadatokat azok törléséig kezeli. A nyilatkozatadatokat a Központi
Nyilvántartás kezelője haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül törli
a) a fizetési számla megszűnéséről való tudomásszerzést követően,
b) a visszavonó rendelkezést követően, amennyiben a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot, a nyilatkozattevő
kérésére,
c) a nyilatkozattevő elhalálozása esetén az arról való tudomásszerzést követően.
Az a)-c) események valamelyikének bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően a nyilatkozatadat-szolgáltató
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesíti a Központi Nyilvántartás kezelőjét.
Amennyiben a nyilatkozattevő külön nem rendelkezik, a nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartás kezelője a
visszavonó rendelkezés dátumától számított 5 év elteltével automatikusan törli, ha a nyilatkozattevő nem tesz új
nyilatkozatot.
A Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadat-szolgáltató kilétének vizsgálatát követően haladéktalanul, de
legkésőbb 2 munkanapon belül törli a nyilatkozatadatokat, ha a nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg.A
Központi Nyilvántartás kezelője a Felügyelet (Magyar Nemzeti Bank) részére statisztikai célból adatot szolgáltathat, ezen
adatszolgáltatás esetén az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi.

A nyilatkozattevő Ügyfél által kérhető adatszolgáltatások
A nyilatkozattevő Ügyfél




a nyilatkozatadat-szolgáltatónál személyesen vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai
úton) jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen nyilatkozatai szerepelnek a Központi Nyilvántartásban. A
nyilatkozattevő a saját adatait korlátozás nélkül, költség és díjmentesen megismerheti. A kért adatokat a
nyilatkozatadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a Központi Nyilvántartást kezelőjének haladéktalanul,
de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő öt munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért
adatokat írásban, zárt módon megküldi a nyilatkozatadat-szolgáltatónak. A nyilatkozatadat-szolgáltató az
adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak írásban, zárt módon, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon
belül megküldi a kérelmezőnek.
a Központi Nyilvántartás kezelőjétől közvetlenül is igényelhet írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus
levélben) tájékoztatást a róla kezelt nyilatkozatadatokról.

A nyilatkozattevő Ügyfél - a fenti módokon - kérheti a nyilatkozatadatok helyesbítését, valamint – ha azok kezelésének
jogalapja nem áll fenn – törlését.
B3 Takarék Szövetkezet
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