PÉNZFORGALMAZÁS

Érvényes: 2018. szeptember 3-tól

HIRDETMÉNY
A bankjegyek és érmék forgalmazási díjtételeiről,
forgalmazással kapcsolatos szabályairól
Hatályos: 2018. szeptember 3-tól

1. A BÓLY ÉS VIDÉKE
NYÚJTÓ FIÓKJAI

TAKARÉKSZÖVETKEZET

Fiók
(irányítószám)

Telefonszám

Cím

Valutaváltás

Bóly
(7754)

06/69-569-979
Fax: 06/69-569-997

Hősök Tere 8/C

igen

Szederkény
(7751)

06/69-554-936
Fax: 06/69-554-935

Pécsi út 40/B

nem

Pécs
(7626)

06/72-518-146
Fax: 06/72-518-145

Király utca 75

igen

Lippó
(7781)

06/69-377-109
Kossuth L. utca 63
Fax: 06/69-377-109

nem

06/72-801-542
Fax: 06/72-801-545

nem

Kozármisleny
(7761)
Szalánta
(7811)
Újpetre
(7766)
Töttös
(7755)
Kátoly
(7661)
Erzsébet
(7661)
Borjád
(7756)
Szajk
(7753)

Orgona utca 18.

PÉNZTÁRI

SZOLGÁLTATÁST

Pénztári nyitva tartás
(ebédidő: 12:00 – 12:30)
hétfő: 7:15-16:15
kedd-csütörtök: 7:15-15:30
péntek: 7:15-14:30
hétfő: 7:15-16:15
kedd-csütörtök: 7:15-15:30
péntek: 7:15-14:30
hétfő: 7:15-16:15
kedd-csütörtök: 7:15-15:30
péntek: 7:15-14:30
hétfő-péntek: 7:30-14:45
hétfő: 7:15-16:15
kedd-csütörtök: 7:15-15:30
péntek: 7:15-14:30
hétfő: 7:15-16:15
kedd-csütörtök: 7:15-15:30
péntek: 7:15-14:30

Bejelentési
értékhatár
HUF /EUR)
1.000.000,- Ft
1.000,- EUR
500.000,- Ft
600.000,- Ft
1.000,- EUR
300.000,- Ft
500.000,- Ft

06/72-524-520
Hunyadi utca 112.
Fax: 06/72-524-521

nem

06/72-377-004
Fax: 06/72-377-004

Kossuth L. utca
16/A

nem

06/69-376-103

Jókai utca 11/C

-

-

-

06/69-352-097

Szabadság utca
15

-

-

-

06/69-351-096

Fő út 59

-

-

-

06/69-372-187

Kossuth utca 7.

-

-

-

Hősök tere 8

nem

hétfő: 7:15-16:15
kedd-csütörtök: 7:15-15:30
péntek: 7:15-14:30

Kossuth utca
40/A.

-

-

06/69-361-100
Fax: 06/69-361-100

Vokány
(7768)

hétfő-péntek: 7:30-14:45

hétfő: 7:30-14:45
szerda: 7:30-14:45
péntek: 7:30-14:45

300.000,- Ft
300.000,- Ft

500.000,- Ft
-

Egerág
(7763)

06/72-376-894
Fax: 06/72-586-016

Pozsony utca 2

nem

Majs
(7783)

06/69-380-112
Fax: 06/69-380-112

Kossuth utca 311

-

-

-

06/69-374-109

József Attila utca
21.

-

-

-

Nagynyárád
(7784)
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2. FOGALMAK

3. FORINT CÍMLETVÁLTÁS, ÉRMEBEFIZETÉS, ÁTVÁLTÁS DÍJTÉTELEI
3.1.

Forint pénzérme váltás díja:

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél számlával nem rendelkező ügyfelek
esetében
(A forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő érme bevonás határnapjától számított 1 évig történő - átváltása díjmentes.)
A Bóly és
esetében

Vidéke

Takarékszövetkezetnél

számlával

rendelkező

a kifizetésre kerülő
forint érme
névértékének
10%-a

ügyfelek

Címletenként (egy alkalommal) 50 darabot meg nem haladó érme esetén

díjmentes

Címletenként 50 darabot meghaladó érme esetén (a teljes mennyiség a kifizetésre kerülő
értéke után)
forint érme
(A forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő érmenévértékének
bevonás határnapjától számított 1 évig történő - átváltása díjmentes.)
2%-a

3.2.

Forint bankjegy váltás díja:

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél számlával nem rendelkező ügyfelek
a kifizetésre kerülő
esetében
forint bankjegy
(A forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő bankjegy - névértékének
bevonás határnapjától számított 3 évig történő - átváltása díjmentes.)
5%-a
A Bóly és Vidéke takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfelek esetében

3.3.

díjmentes

Forint érmebefizetés számlára (érme feldolgozási díj)

Címletenként (egy alkalommal) 50 darabot meg nem haladó érme esetén

Címletenként 50 darabot meghaladó érme esetén (a teljes mennyiség után)

díjmentes
a számlán
jóváírásra kerülő
forint érme
névértékének
2%-a

A Bank fizetésként díjmentesen elfogadja (ide értve a saját számlára történő befizetést is) a:
- rendeltetésszerű használat folytán megkopott forintérméket,
- forgalommal járó kopás, sérülés során használhatatlanná vált, puha tapintású, kifakult,
szennyezett, foltos, festékhiányos, hajtogatásból eredően meggyűrődött, szamárfüles, szakadt,
ragasztott forintbankjegyeket, ha egyébként felismerhetőek, valódiságuk nem kétséges, valamint
a bankjegy felülete egybefüggően meghaladja az eredeti bankjegy méretének legalább felét.
Egyes speciális számlakonstrukciók esetében (Takarék Csoport termékei) a jelen hirdetményhez
képest eltérő díjakat a termékhez kapcsolódó hirdetmények tartalmazzák.

3.4.

Bejelentett készpénzfelvétel,
felszámított díj

címletváltás

átváltás

elmaradásáért

A készpénzfelvételért, illetve a bejelentett készpénzfelvétel, címletváltás, átváltás
elmaradásáért felszámított díjtételeket fizetési és pénzforgalmi számlával rendelkező
ügyfeleknél (a konstrukciótól függően) az alábbi hirdetmények tartalmazzák:
2

PÉNZFORGALMAZÁS

Érvényes: 2018. szeptember 3-tól



Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított
kamatokról és díjakról szóló hirdetmény,

Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye,

Takarék Alapszámla Hirdetmény,

Takarék Gazda Számlacsomag Hirdetmény,

Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák
kamat-, jutalék-, és költségkondícióiról szóló hirdetmény

Önkormányzatok részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és
költségkondícióról szóló hirdetmény,

Lakosság részére vezetett devizaszámlával kapcsolatban térített és felszámított
kamatokról és díjakról szóló hirdetmény, valamint

Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett devizaszámlák kamat, jutalék- és költség kondícióiról szóló hirdetmény
Számlával nem rendelkező ügyfelek esetében a bejelentett címletváltás elmaradásáért
felszámított díj:
Bejelentett
készpénz
felvétel,
címletváltás,
elmaradásáért
felszámított
díj
a
Bóly
és
Takarékszövetkezetnél számlával nem rendelkező
esetében

átváltás
Vidéke
ügyfelek

2 ‰, min. 50 Ft/tétel
max. 2.000 Ft/tétel

4. A BANKJEGYEK ÉS ÉRMÉK FORGALMAZÁSÁVAL, CIMLETVÁLÁSÁVAL
ÁTVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ











ÉS

A Takarékszövetkezet a pénztári órák alatt fogad készpénz befizetést, teljesít készpénz
kifizetést, címletváltást és átváltást. Tárgynapi teljesítésre szóló, készpénzbefizetésre, illetve
készpénzfelvételre vonatkozó megbízások befogadásának határideje bankfiókonként változó, a
megbízás a bankfiók pénztári nyitvatartási ideje alatt bármikor benyújtható.
A bankfiókok pénztáraiban kifüggesztett, valamint jelen hirdetmény 1. pontjában részletezett
összeghatár feletti készpénzfelvételi igény, címletváltás, átváltás esetén annak összegét az
esedékességet megelőző munkanapon hétfőtől-csütörtökig 12 óráig, pénteken 11 óráig be kell
jelenteni az érintett bankfióknál. Eurótól eltérő valutanem esetén összeghatártól függetlenül
minden esetben fennáll a bejelentési kötelezettség. Az előre bejelentett készpénzfelvételi
szándék díjmentes lemondására a bejelentett készpénzfelvételt megelőző munkanap hétfőtőlcsütörtökig 12:00 óráig, pénteken 11 óráig van lehetőség írásban.
A forintbankjegyek címletváltása és átváltása keretében – a forgalomból az MNB által bevont,
törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyek és érmék kivételével – a Bank egy
alkalommal legfeljebb 50 darab forintbankjegy, illetve legfeljebb 100 darab forintérme cseréjét
köteles elvégezni.
A Takarékszövetkezet a Magyar Nemzeti Bank által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem
minősülő bankjegyet a bevonás határnapjától számított három évig, az érméket a bevonás
határnapjától számított egy évig magyar törvényes fizetőeszközre átváltja.
A bevont bankjegy címletével azonos címletű megújított bankjegyre történő cserét a
Takarékszövetkezet díjmentesen végzi. Amennyiben az ügyfél a forgalomból bevont bankjegyet
nem azonos címletű bankjegyre, hanem más címletre kéri átváltani, akkor a Takarékszövetkezet
jelen hirdetmény „3.2. Forint bankjegy váltás díja” pontban feltüntetett díjat számítja fel.
Az átváltás lehetősége a Takarékszövetkezet minden pénztári szolgáltatást végző fiókjában a
pénztári órák alatt az 1. pontban foglaltak szerint az ügyfelek rendelkezésére áll.
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A forgalomból bevont bankjegyek átváltásának nem feltétele, hogy az ügyfél a
Takarékszövetkezet fizetési számlával rendelkezzen, vagy más szolgáltatást vegyen igénybe a
Takarékszövetkezettől. A Takarékszövetkezet a forgalomból kivont bankjegyek átváltását
mennyiségi korlátozás nélkül elvégzi. (Az átváltás lebonyolításához szükséges bankjegykészlet
biztosítása érdekében az 1. pontban megjelölt értékhatár feletti átváltási igény esetén annak
összegét az esedékességet megelőző munkanapon hétfőtől – csütörtökig 12 óráig, pénteken 11
óráig be kell jelenteni az érintett bankfióknál.)


A Takarékszövetkezet valuta befizetését/beváltását azokban a valutanemekben végzi,
amelyekre vonatozóan valutaárfolyamot jegyez.




Forinttól eltérő valutanemben a Takarékszövetkezet címletváltást nem vállal.
A Takarékszövetkezet csak forgalomképes valutát vált be, és csak ezek befizetését fogadja el a
nála vezetett számlákra. A Hitelintézet nem vált be sérült, hiányos, csonka vagy hamisgyanús
bankjegyeket és azokat a nála vezetett számlákra befizetésként sem fogadja el.
Devizaszámlára be- és kifizetés az alábbi valutanemekben végezhető:
- bankjegy:
USD, GBP, EUR, CHF
- érme:
kizárólag EUR 1 és 2 címlete.
A Takarékszövetkezet címletváltásra és átváltásra a hiányos forintbankjegyet abban az esetben
veszi át, 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 megállapíthatóan
azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegynek a
felénél nagyobb részét kiteszik. Azokat a hiányos sérült bankjegyet, amelynek felülete nem
haladja meg az 50%-ot, az ügyféltől a Takarékszövetkezet térítésmentesen átveszi és a Magyar
Nemzeti Bank részére továbbítja bevonás és megsemmisítés céljából. Az ügyfélnek 30 nap áll
rendelkezésére a bankjegy további darabjainak benyújtására, melyek továbbításra kerülnek az
MNB felé. Abban az esetben, ha a benyújtott bankjegy darabjai együttesen meghaladják a
bankjegy 50%-át, az MNB törvényes fizetőeszközre névértéken költségmentesen átváltja.
A Takarékszövetkezet a címletváltás és átváltás keretében nem váltja át azt a forintbankjegyet,
amelynek valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem
egyértelműen
valódi
forintbankjegy
tekintetében
a
Takarékszövetkezet
köteles
valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet a Magyar
Nemzeti Banknak megküldeni. Az olyan bankjegyet, amelynél a valódiság, a méret, illetve több
darab esetén az azonos bankjegyhez való tartozás nem egyértelműen állapítható meg, a
Takarékszövetkezet az ügyféltől elismervény ellenében átveszi, és szakértői vizsgálatra beküldi
a Magyar Nemzeti Bankhoz. Az MNB szakértői által lefolytatott vizsgálat eredményének
megfelelően – az elismervényen választott módon – téríti meg a Takarékszövetkezet a bankjegy
ellenértékét az Ügyfél részére. Amennyiben a szakértői vizsgálat alapján ellenérték nem
téríthető, úgy az MNB tájékoztatása alapján a Takarékszövetkezet értesíti az Ügyfelet.
A Takarékszövetkezet címletváltás keretében nem váltja át a szándékosan megcsonkított (pl.
félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmét, valamint azt a forintérmét, amelynek
valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi
forintérme tekintetében a Takarékszövetkezet köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa
hamisgyanúsnak minősített forintérmét a Magyar Nemzeti Banknak megküldeni.









A 2018. szeptember 3-i technikai hirdetménymódosításnak oka a Takarék Csoport egységes
termékeinek bevezetése, és a közös hirdetményekkel történő összehangolása miatti
pontosítás.
Bóly, 2018. augusztus 31.
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
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