Tájékoztató hirdetmények módosításáról

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa
fogyasztóvédelmi célvizsgálat során hozott H-FH-I-B-25/2014. számú határozatában
megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását és határidő tűzésével a feltárt
hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezte bankunkat.
I.

A Magyar Nemzeti Bank az alábbi esetekben az alkalmazott számítási mód
megváltoztatását kifogásolta:
 az Alapszámla, TakarékPont Rajt, Rajt Xtra, Haladás, Lazítás számlacsomagok
esetében a csoportos beszedési megbízások – 2013. január 1-jét megelőzően
érvényes – fix 40,- Ft összegű díjtételét bankunk pontosan a tranzakciós illeték
mértékével, azaz százalékos értékkel növelte.
 A TakarékPont Gyorsítás, Gyorsítás Xtra, és Célegyenes számlacsomagok
esetében a tartós megbízások (rendszeres átutalások) – 2013. január 1-jét
megelőzően érvényes – fix 50,- Ft összegű díjtételét bankunk pontosan a
tranzakciós illeték mértékével, azaz százalékos értékkel növelte.

A számítási mód megváltoztatása miatt feltárt hiba kijavítása érdekében Bankunk a
2013. január 1-jét megelőzően kötött keretszerződések / számlacsomag szerződések
esetében visszatér a fix összegű díjtétel alkalmazására. Ennek megfelelően 2014. április
elsejétől az eredeti 40,- Ft/hó, illetve 50,- Ft/hó díj kerül felszámításra, míg 2014. július
elsejétől a tranzakciós illetéknek megfelelően számított, fix összeggel emelkednek a
díjak.
A módosítás hatályba lépése előtti napig jogosult Ügyfelünk a keretszerződés azonnali
díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Ennek hiányában a
módosítást a Bank elfogadottnak tekinti.
II. A Magyar Nemzeti Bank a hirdetményekben korábban díjmentesnek jelölt tételeknél
a tranzakciós illeték mértékének megfelelő díj meghatározását új díj bevezetésének
minősítette. A határozatban előírtak teljesítése érdekében:
 A 2013. január 1-jét megelőzően kötött TakarékPont Gyorsítás, Gyorsítás
Xtra, és Célegyenes számlacsomag szerződések esetében a csoportos
beszedési megbízásokért; a 2013. január 1-jét megelőzően kötött
TakarékPont Gyorsítás, Gyorsítás Xtra, Célegyenes valamint Lazítás
számlacsomag szerződések esetében a bankon belüli elektronikus
átutalásokért 2014. április 1-jétől nem számítunk fel díjat.
 Az Alapszámla, a TakarékPont Rajt, Rajt Xtra, Gyorsítás, Gyorsítás Xtra,
Haladás, Lazítás, Célegyenes és Koktél számlacsomagok esetében 2014.
május 1-től ismét ingyenes lesz a bankkártyás vásárlás.
Hitelintézetünk a Magyar Nemzeti Bank határozatának felülvizsgálatát és ezen eljárás
alatt a határozat végrehajtásának felfüggesztését kérte a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól. Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank határozata szerint
jogszerűtlenül felszámított díjak visszafizetésére a határozat végrehajtásának
felfüggesztéséről, illetve a határozat felülvizsgálatáról szóló döntéstől függően kerül sor.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfelünket, hogy a 2013. január elsejét megelőzően kötött
TakarékPont Rajt, Rajt Xtra, Gyorsítás,Gyorsítás Xtra, Haladás és Lazítás számlacsomag
szerződések illetve a 2013. szeptember elsejét megelőzően kötött Célegyenes és Koktél
számlacsomag szerződések esetében Bankunk ismét díjmentesen biztosítja a havi első –
saját vagy integrációs ATM-en bonyolított készpénzfelvételt.
A 2014. május 1-től illetve 2014. július 1-től hatályos hirdetményeink megtekinthetőek a
bankfiókjainkban, vagy a honlapunkon: www.mohacsitakarek.hu Dokumentumok /
Kondíciók menüpontban.
További információt a számlavezető fiókjainkban nyújtunk személyesen vagy telefonon.
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