HIRDETMÉNY
Természetes személy részére
külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla
és lekötött betétszámla kamat-, jutalék- és költség kondíciói
Meghirdetve: 2016. december 30. napján
Hatályos:
2017. január 01. napjától

Fizetési devizaszámla EUR, USD, GBP, CHF devizanemekben nyitható.
Betétlekötésre kizárólag a fizetési devizaszámláról, annak devizanemében, betéti szerződés
keretében kerülhet sor.

1. KAMAT MÉRTÉKEK
1.1. Látra szóló devizaszámla kamata
Megnevezés
CHF
EUR
GBP
USD

Éves kamatláb %
0,01
0,10
0,06

EBKM
0,01
0,10
0,06

1.2. Lekötött deviza betétek kamata
A betétszerződés részletes leírását a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata és az
Általános Szerződési Feltételek külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött
betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére tartalmazzák.
Devizabetétet lekötni a lekötés időpontjában érvényes kamatlábak mellett lehet. A lekötéskori kamatláb adott
betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás).
Lekötési időtartam: 1, 2, 3, 6, 9 és 12 hónap.
Deviza
CHF
EUR
GBP
USD
EBKM
Deviza
CHF
EUR
GBP
USD

Hónapok
1
0,10
0,20
0,10

1 EBKM
0,10
0,20
0,10

2
0,10
0,30
0,10

2 EBKM
0,10
0,30
0,10

3
0,10
0,40
0,20

6
0,10
0,50
0,30

Hónapok
3 EBKM
6 EBKM
0,10
0,10
0,40
0,50
0,20
0,30

9
0,10
0,50
0,30

12
0,10
0,50
0,40

9 EBKM
0,10
0,50
0,30

12 EBKM
0,10
0,50
0,41

A kamat jövedelem után a kamatadó mértéke 15 %. A jogszabályban meghatározott esetekben a kamatadót a
pénzintézet vonja le és fizeti meg. A külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adót a Bank
külföldi pénznemben vonja le.
Lekötési idő előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár.
A kamatlábak a „Hirdetménytől” egyedi megállapodás szerint eltérhetnek.
1.3 Fedezetlenségi/Késedelmi kamat
Megnevezés
Fedezetlenségi kamat

Kamat mértéke % -ban
6,00
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2. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ
Számlanyitási díj

nincs

Számlavezetési díj

1,00 EUR/ látraszóló devizaszámla/hó

Számlavezetés során felszámítandó
jutalékok és díjak
Átvezetés ügyfél saját deviza számlái között
Átvezetés ügyfél saját forint számlájára
Átutalás bankon
számlái között

belül

Átutalás bankon
számlájára

belül

ügyfelek

deviza

ügyfelek

forint

Átutalás fogadás bankon belül más ügyfél
forint számlájáról

konverziós
alkalmazott
árfolyam
deviza vételi /
deviza eladási
deviza vételi
deviza vételi /
deviza eladási

nem konverziós
jutalék mértéke

jutalék mértéke
díjmentes

díjmentes
díjmentes

2,5‰ min. 3,1 EUR

2,5‰ min. 3,1 EUR

+ 3‰ max. 6.000 Ft*

+ 3‰ max. 6.000 Ft*

deviza vételi

2,5‰, min. 3,1 EUR + 3‰ max. 6.000 Ft*

deviza eladási

díjmentes

Átutalás bankon kívülre
- 1.000 EUR összeghatárig benyújtott

2,5‰, min. 7 EUR

deviza vételi /
deviza eladási

4 ‰, min. 7 EUR +
3‰ max. 6.000 Ft*

+ 3‰ max. 6.000 Ft*

deviza vételi /
deviza eladási

4 ‰, min. 9 EUR +
3‰ max. 6.000 Ft*

+ 3‰ max. 6.000 Ft*

deviza vételi /
deviza eladási

4 ‰, min. 10,4 EUR +
3‰ max. 6.000 Ft*

2,5‰, min. 10,4 EUR

deviza vételi /
deviza eladási

2,5‰, min. 0,75 EUR

1‰, min. 0,75 EUR

deviza vételi /
deviza eladási

2,5‰, min. 1,25 EUR

1‰, min. 1,25 EUR

- 2.500 EUR összeget meghaladó jóváírásra

deviza vételi /
deviza eladási

2,5‰, min. 1,75 EUR

1‰, min. 1,75 EUR

Hatósági
átutalás,
átutalási
végzés,
valamint felhatalmazó levélen és váltón
alapuló
beszedési
megbízás
miatt
devizaszámla terhelése (forintban)

deviza vételi

2 ‰, min. 3,1 EUR + 3‰ max. 6.000 Ft*

Pénztári befizetés valuta (bankjegy) érme

valuta vételi /
deviza eladási

díjmentes

Pénztári befizetés forint

deviza eladási

díjmentes

Pénztári kifizetés valuta (bankjegy)

deviza vételi /
valuta eladási

3‰ + 6‰

deviza vételi

7,5‰, min. 1 EUR + 6‰

megbízásra
- 1.000 EUR-t meghaladó, 2.500 EUR
összeghatárig benyújtott megbízásra
- 2.500 EUR összeghatár felett benyújtott
megbízásra

2,5‰, min. 9 EUR

+3‰ max. 6.000 Ft*

Átutalás jóváírása bankon kívülről
- 1.000 EUR összeget meg nem haladó
jóváírásra
- 1.000 EUR –t meghaladó, 2.500 EUR
összeghatárig beérkező jóváírásra

Pénztári forgalmazás

Pénztári kifizetés forint
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3. KÖLTSÉGEK
Havi számlakivonat
Kivonat küldés külföldre
Számlakivonat másolat díja
Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő telefax
igénybevétele esetén felszámítandó díj (pl.: SWIFT igazolás)
Elhalálozási rendelkezés
Bankinformáció
Felszólító levél díja számlafedezetlenség esetén
Bejelentett készpénz felvétel elmaradása
Fénymásolat készítése
A megbízások helytelenségéből, pontatlanságából eredő felesleges
reklamációkkal, módosításokkal kapcsolatos levelezés költsége,
levelenként
Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti
költség
Sürgősségi felár
Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt
Igazolások kiadása
Felhatalmazó levelek kezelési díja
Visszautalás költsége

díjmentes
tényleges költség
a Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint
2 EUR
6 EUR/oldal
6 EUR/rendelkezés
10 EUR
2 EUR
2 ‰, min. 1 EUR/tétel max. 7 EUR/tétel
0,25 EUR/oldal
15 EUR
10 EUR + a partnerbank által felszámított
díj
5‰, min. 30 EUR
30 EUR
5 EUR
25 EUR
2 ‰, min. 19 EUR max. 100 EUR

Megjegyzések
 A Bank a számlavezetési díjat havi gyakorisággal a jutalékokat, költségeket pedig a megbízás
teljesítésének napján számítja fel a számla pénznemében.
 A fix összegben meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a napi deviza közép árfolyamokon
történik.
 Devizaszámlára be- és kifizetést az alábbi valutanemekben vállalunk:
- bankjegy: USD, GBP, EUR, CHF
- érme:kizárólag EUR 1 és 2 címlete.
 Az 100.000,- EUR értéket elérő, vagy annak megfelelő értékű más deviza betét esetén a kamat
megállapítására egyedileg kerül sor. Egyedi devizabetét esetében az EBKM értékét a Bank által kiadott
igazolás tartalmazza.
 A 100.000,- EUR feletti számla konverzió esetében történhet egyedi árfolyammal is a konverzió.
 A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt belés 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.
 A 100.000,-EUR feletti átutalás esetében történhet egyedi árfolyammal is a konverzió, a tranzakció
jutalékainak felszámítása mellett.
 A *-gal jelzett díjtételeknél a maximum 6.000 Ft az adott díjtételhez hozzáadott 3‰-re vonatkozik.
 Hitelintézetünk a papíralapú illetve elektronikus úton leadott deviza átutalási megbízásokat az Egységes
Euró Fizetési Övezetre („Single Euro Payments Area”, továbbiakban: SEPA) vonatkozó egységes
nemzetközi szabványok és szabályok alkalmazásával, úgynevezett SEPA SCT (SEPA Credit Transfer)
átutalásként teljesíti, amennyiben a deviza átutalási megbízás
normál prioritású;
devizaneme: EUR;
kedvezményezett bankja EGT tagállamon belüli és SEPA átutalás fogadására alkalmas;
tartalmazza a kedvezményezett helyes IBAN számát (nemzetközi bankszámlaszámát);
SWIFT másolat illetve SWIFT igazolás igényt nem tartalmaz (SEPA SCT típusú feldolgozás
esetén SWIFT másolat illetve SWIFT igazolás nem igényelhető).
A SEPA SCT átutalásként teljesített megbízások SHA költségviselés alkalmazásával kerülnek teljesítésre,
ahol a megbízó fél fizeti a pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerült költségeket, a többi bank költségét a
kedvezményezett viseli.

EGT tagállamai (SEPA tagországok):
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország,
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Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia), valamint Izland, Liechtenstein,
Monaco, Norvégia, Svájc és San Marino.
Amennyiben az Ügyfél által leadott deviza átutalási megbízás a fenti feltételeknek
megfelel, úgy a Hitelintézet a megbízást automatikusan SEPA SCT eljárásrenddel kezeli;
nem felel meg, úgy a Hitelintézet a megbízást automatikusan SWIFT elszámolási csatornán
dolgozza fel, a nem SEPA deviza átutalási megbízás kondíciói és teljesítési feltételei mellett.
A SEPA SCT átutalásként teljesített megbízások díjkondíciói megegyeznek a nem SEPA típusú deviza
átutalási megbízások kondícióival.
Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA)
Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők:
nem EGT állam
pénznemében***
EGT-n belül** - konverziós
SHA, OUR
EGT-n belül** – nem konverziós
SHA
EGT-n kívül** - konverziós
SHA, OUR, BEN
EGT-n kívül** – nem konverziós
SHA, OUR, BEN

EGT állam
pénznemében***
SHA, OUR
SHA, OUR
SHA, OUR, BEN
SHA, OUR, BEN

**
-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.
***

-

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

Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor
a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelő - költségviseléssel kezdeményezett
megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre:
 EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül
benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel,
 EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalások esetében,
amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA
költségviseléssel.
A bankköltség viselés módjai az alábbiak:
1. megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja /
levelezőbankja által felszámított bankköltséget;
ebben az esetben a megbízó bankja – saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a
teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegből kerül levonásra,
vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján.
2. kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét (megbízó bank
tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett – külföldi - banki bankköltségét a kedvezményezett
viseli;
ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a
megbízó bank (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A
kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfelelően a
megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a
kedvezményezett számláján.
3. megbízó általi költségviselésnél (OUR) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját,
jutalékát, illetve kedvezményezett – külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizeti;
ebben az esetben a megbízó bankja – saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a
teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett
számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan – a kedvezményezett bank terhelése,
vagy költségbekérése alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján.
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4. A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANKTÓL ÁTVÉTELRE KERÜLŐ SZÁMLAÁLLOMÁNY
TEKINTETÉBEN ALKALMAZOTT DÍJAK, KONDÍCIÓK
A 2016.10.26-a előtt megkötött devizaszámla és devizabetéti szerződések esetében a Magyar
Takarékszövetkezeti Banktól 2016.10.26 –án átvételre kerülő állomány tekintetében, az átadás napját követően
a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet továbbra is a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (átruházó) díjtételeit
alkalmazza.
A SEPA SCT átutalásként teljesített megbízások díjkondíciói megegyeznek a nem SEPA típusú deviza átutalási
megbízások kondícióival.

4/1. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ
Számlanyitási díj

nincs
0,4325 EUR/ látraszóló devizaszámla/hó
(5,19 EUR/látra szóló számla/év)

Számlavezetési díj

Számlavezetés során felszámítandó
jutalékok és díjak
Átvezetés ügyfél saját deviza számlái között
Átvezetés ügyfél saját forint számlájára
Átutalás bankon
számlái között

belül

Átutalás bankon
számlájára

belül

ügyfelek

deviza

ügyfelek

forint

Átutalás fogadás bankon belül más ügyfél
forint számlájáról

konverziós
alkalmazott
árfolyam
deviza vételi /
deviza eladási
deviza vételi
deviza vételi /
deviza eladási

nem konverziós
jutalék mértéke

jutalék mértéke
0,1 % min.: 3 EUR,
max.: -

díjmentes

0,1 % min.: 3,11 EUR,
0,5% min.: 3,11 EUR,
max.: -

max.: díjmentes

deviza vételi

0,5 % min.: 3,11 EUR, max.: -

deviza eladási

díjmentes

Átutalás bankon kívülre
- 1.000 EUR összeghatárig benyújtott

deviza vételi /
deviza eladási

1,1 % min.: 15,58 EUR,
max.: -

0,55 % min.: 15,58
EUR, max.: -

deviza vételi /
deviza eladási

1,1 % min.: 15,58 EUR,
max.: -

0,55 % min.: 15,58
EUR, max.: -

deviza vételi /
deviza eladási

1,1 % min.: 15,58 EUR,
max.: -

0,55 % min.: 15,58
EUR, max.: -

deviza vételi /
deviza eladási

0,25 % min.: 3 EUR,
max.: -

díjmentes

deviza vételi /
deviza eladási

0,25 % min.: 3 EUR,
max.: -

díjmentes

- 2.500 EUR összeget meghaladó jóváírásra

deviza vételi /
deviza eladási

0,25 % min.: 3 EUR,
max.: -

díjmentes

Hatósági
átutalás,
átutalási
végzés,
valamint felhatalmazó levélen és váltón
alapuló
beszedési
megbízás
miatt
devizaszámla terhelése (forintban)

deviza vételi

0,5 % min.: 3,11 EUR, max.: -

Pénztári befizetés valuta (bankjegy) érme

valuta vételi /
deviza eladási

díjmentes

Pénztári befizetés forint

deviza eladási

díjmentes

Pénztári kifizetés valuta (bankjegy)

deviza vételi /
valuta eladási

5.- EUR felett 0,90 % min.: -, max.: -

megbízásra
- 1.000 EUR-t meghaladó, 2.500 EUR
összeghatárig benyújtott megbízásra
- 2.500 EUR összeghatár felett benyújtott
megbízásra
Átutalás jóváírása bankon kívülről
- 1.000 EUR összeget meg nem haladó
jóváírásra
- 1.000 EUR –t meghaladó, 2.500 EUR
összeghatárig beérkező jóváírásra

Pénztári forgalmazás

Pénztári kifizetés forint

deviza vételi

1,35 % min.: 1,03 EUR, max.: -
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4/2. KÖLTSÉGEK
MTB hirdetménye szerinti elnevezés

TKSZ saját hirdetménye szerinti
elnevezés

Kivonat készítése egyedi kérésre

Számlakivonat másolat díja

519 Ft/kivonat

Telefax (pl.: SWIFT igazolás)

Számlatulajdonos megbízásából,
érdekében történő telefax
igénybevétele esetén felszámítandó
díj (pl.: SWIFT igazolás)

6,23 EUR/oldal

Írásos információkérés

Bankinformáció

3000 EUR összeg felett előre
megrendelt valuta felvételének
meghiúsulása
Fénymásolat készítése

Mértéke

10,39 EUR

Bejelentett készpénz felvétel
elmaradása
Fénymásolat készítése

A megbízások helytelenségéből,
pontatlanságából eredő felesleges
reklamációkkal, módosításokkal
kapcsolatos levelezés költsége,
levelenként
Tévesen megadott nemzetközi (IBAN)
bankszámlaszám miatti költség

A megbízások helytelenségéből,
pontatlanságából eredő felesleges
reklamációkkal, módosításokkal
kapcsolatos levelezés költsége,
levelenként
Tévesen megadott nemzetközi
(IBAN) bankszámlaszám miatti
költség

Sürgősségi felár

Sürgősségi felár

hat hónapnál régebbi tétel
visszakeresése reklamáció miatt
Igazolások kiadása (kivéve a cégbírósági
igazolást)
felhatalmazó levelek nyilvántartásba
vételi díja
Pontatlan megbízások helyesbítése,
sürgetés, külön bankári levelezés

Hat hónapnál régebbi tétel
visszakeresése reklamáció miatt

fel nem vett összeg 0,3%-a
0,26
EUR/oldal
10,39 EUR

partnerbank által felszámított
díj
5‰, min. 31,17 EUR

Igazolások kiadása
Felhatalmazó levelek kezelési díja
-

31,17 EUR
5,19 EUR
25,97 EUR
0,1 % min.: 25,97 EUR

A jelen „Hirdetmény”-ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. §-ában felsoroltak kivételével – az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak.
A biztosítás további részleteiről a www.oba.hu honlapon tájékozódhat.
Tájékoztatjuk, hogy a Bank – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott
egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Banknál, az adott időpontban
nyilvántartott – OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB)
információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen
mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az
OBA az ügyfélnek).
Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére,
postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.
A megváltozott kondíciók piros színnel jelennek meg a hirdetményben.
A 2016. október 26-tól hatályos hirdetmény kiadására a Bóly és Vidéke Takarékszövet saját jogú devizaszámla
vezetésének bevezetése miatt került sor.
A 2017. január 1-től hatályos hirdetmény kiadására a 2016. évi CXXV. törvény alapján a
kamatjövedelmet terhelő EHO fizetési kötelezettség megszűnése miatt került sor.
A Bank az Általános Üzletszabályzat II. fejezet 6.) pont c) bekezdése és a VII. fejezet 7.) pont i)
bekezdése alapján – az oklistában felsorolt esetekben – jogosult a pénzforgalmi keretszerződés
részét képező Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak vagy egyéb költségek egyoldalú
módosítására. A módosítás hatályba lépése előtti napig jogosult a Számlatulajdonos a
keretszerződés azonnali díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Ennek
hiányában a módosítást a Bank elfogadottnak tekinti.
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