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Takarék Csoport Vállalati Betéti Termékek Hirdetménye
KVB1. sz. hirdetmény

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
továbbiakban: Hitelintézet
Közzététel napja: 2018. augusztus 31.

A jelen Hirdetmény a Hitelintézet által, a Vállalalkozások részére ajánlott Fizetési számláról leköthető betétek feltételeit és kondícióit
tartalmazza a Hirdetmény alapjául szolgáló Takarék Csoport fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános
Szerződési Feltételei hatálya alatt kötött Bankszámla Szerződésekhez, a kapcsolódó Alaphirdetményben foglaltak figyelembe
vételével.
A Közzététel napjával meghirdetett módosítások:

Takarék Fix Vállalati Lekötött Betét
Betételhelyezés fiókban és Internet Banking/Telepített ügyfélterminálon lehetséges.
Fizetési számláról leköthető futamidőn belül fix, az elhelyezett összegtől függő kamatozású lekötött betét.
A betételhelyezés feltétele a betéttel azonos devizanemű Fizetési számla megléte.
Hatályos:

2018. szeptember 03.

2018. szeptember 03.

2018. szeptember 03.

2018. szeptember 03.

Devizanem
HUF
EUR
GBP
USD
Leköthető
100 000 Ft
1000 EUR
1000 GBP
1000 USD
minimum összeg
Futamidő
éves kamat és EBKM*
éves kamat és EBKM*
éves kamat és EBKM*
éves kamat és EBKM*
1 hét
2 hét
1 hónap
0,03%
0,01%
0,05%
0,25%
2 hónap
0,03%
0,01%
0,05%
0,35%
3 hónap
0,03%
0,01%
0,15%
0,55%
6 hónap
0,03%
0,10%
0,15%
0,65%
12 hónap
0,02%
0,15%
0,40%
0,75%
A betétlekötés lehet egyszeri vagy folyamatos (ismétlődő).
Folyamatos lekötés esetén a betét tőkeösszege – az Ügyfél megbízása alapján – kamattal növelten vagy a kamatnak a forrás számlára
történő átvezetése mellett automatikusan újra lekötésre kerül a lekötési futamidővel megegyező futamidővel, az új lekötés időpontjában
érvényes kamattal.
Futamidőn belüli tőkeemelésre illetve részösszeg felvételére nincs lehetőség.
A Hitelintézet a lejárat előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít.
A betéti szerződés részletes leírását a Hirdetmény alapjául szolgáló Fizetési számlák és fizetési számláról lekötött betétek Általános
Szerződési Feltételei és a kapcsolódó Alaphirdetmény tartalmazza.
EBKM*: a 82/2010. (III. 25.) Kormányrendelet alapján meghatározott egységesített betéti kamatlábmutató.
Betétbiztosítás
A jelen Hirdetmény szerinti betét az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított – 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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