HIRDETMÉNY
Bankjegyek és érmék címletváltásáról és a forgalomból bevont fizetőeszközök
átváltásáról
Érvényes 2017. augusztus 1-től.
I. Címletváltás
1. A takarékszövetkezet címletváltást 1000 darabig minden egységében végez, 1000 db felett
csak a Szombathely, II. fiókjában (Szombathely, Petőfi S.18.).
2. A címletváltás kiterjed mind a forgalomképes mind pedig a törvényes fizetőeszköznek
minősülő forgalomképtelen forint bankjegyekre és - érmékre, amennyiben azok
valódisága illetve névértéke egyértelműen megállapítható.
3. Hiányos forint bankjegyet abban az esetben fogadja el a takarékszövetkezet címletváltásra,
amennyiben a forintbankjegyek felénél nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen
összeragasztott – darabból álló hiányos forintbankjegy címletváltás keretében akkor
váltható át, amennyiben az egyes részek a pénztáros által megállapíthatóan azonos
forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegyek felénél
nagyobb részét kiteszik.
4. A váltás lebonyolításához az ügyfélnek címletjegyzéket kell kiállítani, melyen fel kell
tüntetnie az átváltásra kerülő bankjegy és érme darabszámát.
5. A címlet váltásra átvett bankjegyeket és érméket a pénztáros forgalomképesség, teljesség
és valódiság szempontjai szerint megvizsgálja, majd tételesen megszámolja.
6. A takarékszövetkezet címletváltást valutában nem végez.
7. A takarékszövetkezet más címletű bankjegyre, pénzérmére történő átváltásért az alábbi
díjat számítja fel:
a) napi egy alkalommal jutalék mentes a
 maximum 50 darab bankjegy átváltása más címletű forint bankjegyre,
illetve – legfeljebb 100 darabig – forgalomképes forintérmére, és a
 maximum 50 darab érme átváltása más címletű forintérmére, illetve
forintbankjegyre,
b) az a) pontban meghatározott mennyiség feletti bankjegy és érme esetén a
jutalék mértéke
bankjegy átváltásnál a névérték 5 %-a
érme átváltásnál a névérték 10 % -a.
8. A takarékszövetkezet egyéb feltételhez nem köti a címletváltást.
II. Forgalomból bevont fizetőeszközök átváltása
A Takarékszövetkezet a forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő
forintbankjegyet a bevonás napjától számított 3 évig, a forintérméket a bevonás napjától
számított 1 évig magyar törvényes fizetőeszközre korlátozások nélkül díjmentesen átváltja.
A bevont fizetőeszköz átváltása nem kötött fizetési számla meglétéhez.
A Takarékszövetkezet forgalomból bevont, törvényes fizetőeszközre átváltható valuta
bankjegyet és érmét nem vált át.
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