DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

Lakossági forint
számlavezetési
Hirdetménye

Hatályos: 2016. július 20-tól

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS
Az Lakossági forint számlavezetés, számlacsomagok alább részletezett jutalékai, díjai, költségei,
egyéb díjai a 2014. augusztus 12-e után nyitott lakossági forint számlákra vonatkoznak!
A 2014. augusztus 12-e előtt nyitott forint lakossági számlákra, számlacsomagokra az hatályos
„Lakossági forint nem forgalmazható számlavezetési és megtakarítási Hirdetmény”-ben szereplő
jutalékok, díjak, költségek, egyéb díjak vonatkoznak!

LAKOSSÁGI SZÁMLÁK
DUNA
STANDARD
FOLYÓSZÁMLA

DUNA
PRÉMIUM
SZÁMLACSOMAG
(Maestro vagy Visa
Online bankkártyával)

DUNA
EXTRA
SZÁMLACSOMAG
(MC Standard
bankkártyával)

Számlanyitási díj

1000,- Ft

500,- Ft

100,- Ft

Havi zárlati díj*

200,- Ft

200,- Ft

200,- Ft

Havi kivonat díja

díjmentes

díjmentes

díjmentes

hirdetmény szerint

hirdetmény szerint

hirdetmény szerint

165,- Ft/hó

165,- Ft/hó

díjmentes

DÍJAK

Bankkártya éves díj
Külföldi utazásra szóló
biztosítás

A csomagokhoz tartozó kártyák tranzakciós és egyéb díjai megegyeznek a lakossági számlákhoz igényelt (Maestro, Visa
Online, MC Standard) bankkártyák tranzakciós díjaival. A számlacsomagokhoz kapcsolódó, fenti táblázatban nem
szereplő tranzakciós és egyéb díjak megegyeznek a lakossági folyószámla tranzakciós díjaival.
*A zárlati díj felszámítása havonta egyszer, havi záráskor történik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha
az ügyfél Netbank szolgáltatás szerződéssel rendelkezik és annak mellékletét képező Megállapodást aláírta.

SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK
DÍJAK, JUTALÉKOK

HAVI SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ
UTALÁSOK, BESZEDÉSEK
Bankszámlán jóváírás

DUNA

DUNA

DUNA

STANDARD

PRÉMIUM

EXTRA

FOLYÓSZÁMLA

SZÁMLACSOMAG

SZÁMLACSOMAG

290,- Ft

350,- Ft

650,- Ft

10,- Ft+0,01% min 12.- Ft***

Eseti átutalási megbízás (papír alapú)
- bankon belülre ügyfelek számlái között
-bankon belülre ügyfelek saját számlái között
- bankon kívülre

0,35%
10,- Ft+0,01% min 12.- Ft***
0,465 %+300 Ft

NetB@nk eseti átutalási megbízás
- bankon belülre ügyfelek számlái között
- bankon belülre ügyfél saját számlái között

0,35%
10,- Ft+0,01% min 12.- Ft***

- bankon kívülre

150 Ft + 0,3 %

Rendszeres átutalási megbízás

100 Ft + 0,3%

UGIRO felhatalmazás indítása

10,- Ft+0,01% min 12.- Ft***

Csoportos beszed. megbíz. teljesítése
Beszedési megbízás, hatósági átutalás, átutalási
végzés teljesítése
VIBER utalás

70 Ft + 0,3%
100 Ft + 0,3%
0,8%, max. 100.000,- Ft

*** Visszavonásig nem kerülnek felszámításra
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DÍJAK, JUTALÉKOK

DUNA

DUNA

DUNA

STANDARD

PRÉMIUM

EXTRA

FOLYÓSZÁMLA

SZÁMLACSOMAG

SZÁMLACSOMAG

KÉSZPÉNZ TRANZAKCIÓK
0,9%+ 300,- Ft, max. 700.000,- Ft

Folyószámláról készpénzfelvétel díja
Pénztárba készpénzbefizetés díja
Pénzérme befizetés bankszámlára vagy átváltás
bankjegyre 100 db alatt
Pénzérme befizetés bankszámlára vagy átváltás
bankjegyre 100 db felett
Bankszámla tulajdonosok zsákos befizetései
Előre bejelentett, meghiúsult készpénzfelvétel
díja

10,- Ft+0,01% min 12.- Ft***
10,- Ft+0,01% min 12.- Ft***
1,2 % min 500.- Ft
egyedi megállapodás alapján
0,1% + 5.000,- Ft

*** Visszavonásig nem kerülnek felszámításra
Bankszámláról történő pénzérme kifizetésre vagy bankjegyről történő átváltásra 100 db felett naponta és ügyfelenként csak
egyszer van lehetőség

KÖLTSÉGEK
NETB@NK (internetbank) SZOLGÁLTATÁSOK
regisztrációs díj

díjmentes

havi díj
szolgáltatás felhasználónak küldött technikai sms
díja
szolgáltatás felhasználónak küldött kedvezményes
sms díj
szolgáltatás felhasználó letiltás feloldás díja

200,- Ft
díjmentes
díjmentes
500,- Ft

SMS szolgáltatás havi díja

300,- Ft/hó

Felhasználónak küldött sms díj

20,- Ft/sms

Felhasználónak küldött digitális azonosítás sms díja

0- Ft/sms

EGYÉB DÍJAK
Számlakivonat másolat

400,- Ft/oldal

Banki igazolás díja

2.000,- Ft

Bankinformáció
Lakossági folyószámla felszólító és felmondó
levél díja

10.000,- Ft
1.000,- Ft

SZÉF SZOLGÁLTATÁS
Manuális széf (Halászi; Mosonmagyaróvár, Magyar utca; Győr-Belváros fiók)
Széf A-B méret

2.000,- Ft/hó + ÁFA

Széf C-D méret
Autosafe (Győr-Üzleti Központi és a Mosoni
fiókban)
- 34 mm magas széfkazetta

4.500,- Ft/hó + ÁFA

- 79 mm magas széfkazetta

6.500,- Ft/hó + ÁFA

- 125 mm magas széfkazetta (csak Mosonban)

7.000,- Ft/hó + ÁFA

Kulcsóvadék
Széfrekesz rendkívüli felnyitása

5.000,- Ft/hó + ÁFA

8.000,- Ft
8.000,- Ft/alkalom + ÁFA; továbbá az esetleges felmerülő költségek
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BANKI POSTAFIÓK SZOLGÁLTATÁS
Szolgáltatás havi díja
600,- Ft+ ÁFA****
Banki postafiók szolgáltatásunkat a Győr-Belvárosi és Mosonmagyaróvár, Magyar utcai fiókunk nyújtja kizárólag.
Érvényes: 2016. május 13-tól
**** akció keretein belül, az akció visszavonásig nem kerül felszámításra.

SZÁMLACSOMAGOK
Nyugdíjas folyószámla
A számlacsomag tartalma:
- DUNA STANDARD Lakossági Fizetési számla
- Bankkártya (nem kötelező)
- Elkülönített megtakarítási számla (nem kötelező)
- Netb@nk (nem kötelező)
- SMS szolgáltatás (nem kötelező)
Nyugdíjas folyószámlát olyan természetes személy igényelhet, aki érvényes nyugdíjigazolvánnyal rendelkezik, még
nem ügyfele a Bankunknak.
Kedvezményes kondíciók a Nyugdíjas folyószámla szerződés megkötése esetén:
Bankszámlanyitás díja
1,- Ft
Költségek
Havi számlavezetési díj
90 Ft/hó
Havi zárlati díj
50 Ft/hó
Havi számlakivonat
díjmentes
Elkülönített megtakarítási számla kamatozása
változó, a mindenkori jegybanki alapkamat -1,5%
min 0%
Kamat fizetés (elkülönített számla)
évente egyszer, a főszámlára
A számlához kapcsolódó, fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós, egyéb díjak, valamint a bankkártyás
tranzakciós díjak, kamatszázalékok megegyeznek az aktuális Hirdetményben közölt lakossági számlák és
bankkártya tranzakciós díjaival, valamint a látra szóló és lakossági számlákon lekötött (fix kamatozású) betétek
kamatával.

Ifjúsági Számlacsomag
A számlacsomag tartalma:
 DUNA STANDARD Lakossági Fizetési számla
 Lekötött betét
 Bankkártya*
 Net B@nk szolgáltatás
 SMS szolgáltatás
A számlacsomagot 7-26 év közötti természetes személy veheti igénybe.
Bankszámla számlanyitás díja
DÍJAK, JUTALÉKOK
Havi számlavezetési díj
Havi számlakivonat
Havi zárlati díj
Készpénz felvétel (fiókjaink)
Átutalási megbízás díja NetB@nkon keresztül
- bankon belül ügyfelek számlái között
- bankon belül ügyfelek saját számlái között
- bankon kívül
Bankon belül átutalás (papír alapú)

díjmentes
100,- Ft/hó
díjmentes
10,- Ft
0,79%+199,- Ft max. 600 000,-Ft)
0,35 %
10,- Ft+0,01 min 12,- Ft*
50 Ft +0,3%
0,35%
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Rendszeres átutalás
Csoportos beszedési megbízás teljesítése
Látra szóló számla kamata (változó)
Lekötött betét kamata 1 hóra (fix)

Bankkártya típusa*
Éves díj
Maestro Ifjúsági bankkártya
Master Card bankkártya
ATM kp. felvét (saját, integrációs)

50 Ft +0,3%
50 Ft +0,3%
0,5%
hirdetmény szerint

Kölyökkártya, Maestro Ifjúsági vagy MasterCard
bankkártya
első évben díjmentes, utána
hirdetmény szerint
hirdetmény szerint
hirdetmény szerint

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak
megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális lakossági számlák, illetve bankkártya hirdetményében
szereplő tranzakciós díjaival.
KÖLTSÉGEK
NETB@NK (INTERNETBANK) SZOLGÁLTATÁSOK
regisztrációs díj
havi díj
szolgáltatás felhasználónak küldött technikai sms díja
szolgáltatás felhasználónak küldött kedvezményes sms díj
szolgáltatás felhasználó letiltás feloldás díja
SMS szolgáltatás havi díja
Felhasználónak küldött sms díj
Felhasználónak küldött digitális azonosítás sms díja

díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
500,- Ft
díjmentes
20,- Ft/sms
0,- Ft/sms

A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért érdeklődjön fiókjainkban.
Az EBKM értéke megegyezik a kamat értékével.
* 7-14 éves korig Kölyökkártya;
14-18 éves korig Maestro Ifjúsági;
18-26 éves korig MasterCard bankkártya
Társkártya igénylésére a számlacsomagon belül nincs lehetőség.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
1.

A kamatelszámolás vállalkozásoknál havonta, lakosságnál évente, a jutalék elszámolás havonta történik. A
fizetési számlához, illetve folyószámlákhoz kapcsolódó elkülönített illetve fedezeti számlák látra szóló
kamata megegyezik a fizetési illetve folyószámlák látra szóló kamatával.

2.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. hibájából eredő könyvelési helyesbítés jutalékmentes.

3.

Dolgozók látra szóló számláinak kamata a mindenkori jegybanki alapkamat, ami havonta kerül
elszámolásra.

4.

A kiemelt ügyfelek látra szóló számláinak kamata a mindenkori jegybanki alapkamat- 0,5 %, ami havonta
kerül elszámolásra

5.

Adott napon, illetve egy időpontban ugyanazon természetes személy számára történő értékpapírok váltása
esetén 3 db díjmentes, 3 db felett pedig 100,- Ft/db ügyintézési díjat számolunk fel.

6.

EBKM mutató számítása a 82/2010 (III.25.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.

7.

A számlán lekötött betét esetén, a futamidőn belüli felvételkor a kamat mértéke 0,01 %.
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8.

5 millió Ft értéket meghaladó betét esetén egyedi kamat adható. Egyedi betét esetében a kamatkorrekció meghirdetett kamat mértéktől való eltérés - az elhelyezett betét összegének és az aktuális pénz- és tőkepiaci
viszonyok függvényében lehet, egyedi elbírálás szerint, egyszeri (nem folyamatos) lekötés esetén.

9.

Kamatadó: Kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés alapján
jóváírt/tőkésített kamat. Minden magánszemélynek nyitott - ideértve az őstermelőket és a társasházakat is –
bankszámla kamata adóköteles. Kamatjövedelem után az adó mértéke 15 %, EHO 6%. A kamat
megszerzésének időpontja: a kamat jóváírásának a napja.
Nem vesszük figyelembe
- kamatjövedelemként az egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatot,
- jövedelemként azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény 7. számú
melléklete - a külföldi adózók részére kifizetett kamatokról - adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a
hitelintézetek számára.

10. 500.000 Ft-ot meghaladó pénztári készpénz kifizetés esetén, az ügyfél a bankot a kifizetést megelőző egy
banki nappal - banki munkanapon hétfőtől – csütörtökig 13 h-ig, pénteken 12 h-ig - köteles értesíteni.
11. Bankon kívüli, belüli átutalási megbízás benyújtása (papír alapú) tárgynapon történő indítással: H – Cs:
13:30 h-ig, P: 13:00 h-ig.
Bankon belüli átutalási megbízás indítása elektronikus rendszeren keresztül (NetB@nk, Homebank)
tárgynapi teljesítéssel: H 17 h-ig; K – SZ 16:00 h-ig, Cs: 17:00 h-ig P 14:45 h-ig.
Bankon kívüli átutalási megbízás indítása elektronikus rendszeren keresztül (NetB@nk, Homebank)
tárgynapi teljesítéssel: H-P: 16:30-ig
VIBER-en keresztül átutalási megbízás indítása H-CS 13 h-ig; P 12 h-ig, hó utolsó munkanapja 11 h-ig.
Postai kifizetési utalványok tárgynapi teljesítésre H-P 11 h-ig.
12 A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (továbbiakban: Bank) a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló
többször módosított 2009. évi LXXXV. törvényben (továbbiakban: törvény) meghatározottak szerint
biztosítja ügyfelei részére a díjmentes készpénz felvétet.
A fogyasztói a számla termékek tekintetében - a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben- a fent
említett törvény alapján, amennyiben a Számlatulajdonos ügyfél a 16. életévét betöltötte, Magyarországon
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a számlatulajdonos a Bank bármely fiókjában vagy a
Netbank internetes felületén keresztül nyilatkozatot tesz, akkor jogosult a megjelölt fizetési számláról az
adott naptári hónapban első két alkalommal, forintban teljesített készpénzkifizetés (Hirdetményeinkben:
Pénztári készpénzfelvétel díja) vagy Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénzhelyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel (Hirdetményeinkben: ATM kp. felvét saját,
integrációs, idegen belföldi) együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét díjtól és
költségtől mentesen igénybe venni.
Junior, Y Generáció, „Bajnok leszek” számlacsomag esetében a 16. életévüket betöltött
Számlatulajdonosokra érvényes a kedvezmény.
Amennyiben a felvétek összege együttesen a százötvenezer forintot meghaladja, Bankunk
a
készpénzkifizetésnek vagy a készpénzfelvételnek a százötvenezer forintot meghaladó összege után
számíthat fel díjat vagy költséget a mindenkor hatályos Hirdetményekben feltüntetett mértékben.
Ha a fogyasztó a jogszabályban leírt két díjmentes műveletet a részére biztosított hitelkeret terhére
teljesíti, akkor az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre, egyéb ellátásra irányuló
jogviszonyból származó jövedelem erejéig (törvényben részletezve) – de legfeljebb százötvenezer forintig
– jogosult a kedvezményre.
Ha a fogyasztó adott naptári hónap 20-áig nyilatkozatot tesz a jogszabályban leírtak szerint, akkor a
kedvezmény igénybe vételére a következő naptári hónaptól jogosult. Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
amennyiben a fentieknek nem tesz eleget, vagy nyilatkozatukban valótlan tartalmat közölnek, akkor
Bankunk jogosult a készpénzkifizetés és készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben
érvényesíteni.
A kétszeres ingyenes készpénzfelvételről szóló részletes tájékoztató és a Nyilatkozat a
www.dunatakarek.hu oldalon, vagy fiókjainkban érhető el.
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Nyomtatvány költségek
Átutalási megbízás
Beszedési megbízás, hatósági átutalás
Deviza átutalás
UGIRO felhatalmazás nyomtatvány
Készpénzfelvételi utalvány (csekkfüzet)
Készpénz átutalási megbízás (postai sárga csekk)

30,- Ft/ db
60,- Ft/ db
155,- Ft/ db
60,- Ft/ db
770,- Ft/ db
20,- Ft/ db

A nyomtatvány költségek Áfa-val növelve értendők!
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