TÁJÉKOZTATÓ
pénzügyi rezsicsökkentésről
Az Országgyűlés elfogadta a 2013. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: „a Tv.”)
a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról. A Tv. előírja a fogyasztók által
díjmentesen elérhető készpénzkifizetés és/vagy készpénzfelvétel feltételeit.
I. A Tv által biztosított kedvezményre azon fogyasztó jogosult, aki:
 16. életévét betöltötte,
 Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
 nyilatkozatot tesz a kedvezmény igénybevételéről.
II. A törvény által biztosított kedvezmény leírása
A Tv. a nyilatkozatban megjelölt fizetési számláról díj- és költségmentes
készpénzfelvételt biztosít a fogyasztónak. A Tv. korlátokat határoz meg a tranzakció
típusára, a tranzakciók számára, valamint a tranzakciók összegére vonatkozóan.
A kedvezményes tranzakciók számára és összegére vonatkozó előírások:
1. Készpénzkifizetés a fizetési számla egyenlege terhére:
 a havonta első két alkalommal végrehajtott tranzakció díjmentes együttesen
maximum 150.000 Ft értékhatárig.
 amennyiben a havonta első két alkalommal végrehajtott tranzakció együttes
összege meghaladja a 150.000 Ft-ot, a hitelintézet jogosult a második
tranzakció esetén a 150.000 Ft-ot meghaladó részre díjat felszámítani.
 a 150.000 Ft feletti részre a díj felszámítása az összeg szerinti arányosítással
történik
2. Készpénzkifizetés hitelkeret terhére (ezen pont előírásait akkor kell alkalmazni, ha
a hitelintézet a kedvezményes tranzakciók valamelyikét részben vagy egészben
hitelkeret terhére teljesíti):
 a havonta első két alkalommal végrehajtott tranzakció díjmentes együttesen az
adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre irányuló
jogviszonyból származó jövedelem, szociális ellátás, valamint az ösztöndíj
összegének erejéig, de maximum 150.000 Ft értékhatárig (a részletes felsorolást
a Tv. tartalmazza).
 amennyiben kedvezményes tranzakciók együttes összege meghaladja a fizetési
számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem,
szociális ellátás, valamint az ösztöndíj összegét, de maximum 150.000 Ft-ot, az
a feletti részre a díj felszámítása az összeg szerinti arányosítással történik.
A kedvezményes tranzakció típus:
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 forintban teljesített bankkártya készpénzfelvétel Magyarországon elhelyezett
bankjegykiadó gépből (ATM),
.
III. Nyilatkozattétel
A fogyasztó a nyilatkozattételre a következő módokon jogosult:
 személyesen a takarékszövetkezet ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében a
nyilatkozat kitöltésével, vagy
 internetbank rendszeren keresztül
A nyilatkozattételre vonatkozó előírások:
 A fogyasztó a nyilatkozatban megjelöli azt a fizetési számlát, amelyen a
kedvezményt igénybe kívánja venni.
 A fogyasztó csak olyan fizetési számlát jelölhet meg, amelynek tulajdonosa.
 Egy fizetési számlához csak egy nyilatkozat tehető.
 Közös tulajdonú számla esetén elegendő egyetlen tulajdonos aláírása a
nyilatkozaton.
 Amennyiben a nyilatkozatban megjelölt fizetési számlához több bankkártya
tartozik, a kedvezmény a Kölyökkártya és a 16 év alatti kártyabirtokosok esetén
a Maestro Ifjúsági kivételével bármelyikkel igénybe vehető a kedvezményes
tranzakciók számára és összegére vonatkozó korlátozások betartásával.
 A nyilatkozatot 2 példányban kell kitölteni, egyik (másolat) az ügyfélé, a másik
(eredeti) a takarékszövetkezet példánya.
 A takarékszövetkezet a fogyasztó által papír alapon, vagy elektronikus úton
(internetbank) tett nyilatkozatokat további intézkedésig megőrzi.
 A fogyasztó nyilatkozatot 2013. december 1-ét követően bármikor tehet és
bármikor visszavonhat. Az adott hónap 20. napjáig megtett, vagy visszavont
nyilatkozatok a következő hónap 1. napján lépnek hatályba.
 a nyilatkozat benyújtásakor, kérjük hozza magával személyazonosító
okmányait!
SAVARIA Takarékszövetkezet
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