HIRDETMÉNY
CETELEM TAKARÉKSZÁMLA
1. Kamatok
Éves kamatláb

EBKM

1,50%

1,50%

Kamatszámítás módja:
A Bank az elhelyezett összeg nagyságától független mértékű kamatot fizet a teljes elhelyezett összegre.
Az elhelyezett összeg az elhelyezés napjától kezdve kamatozik. A kamatozás utolsó napja a
Takarékszámla megszűntetését megelőző nap.
Kamat jóváírás gyakorisága:
Minden naptári hónap utolsó napján.
2. Díjak
Díj típusa
Számlanyitás
Számlavezetés
Átutalás díja bankon kívülre
Számlakivonat díja
Számlakivonat ismételt, pótlólagos küldése postai úton (ügyfél kérésére)
Számla megszüntetésének díja

Díj mértéke
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes

3. Egyéb kondíciók
Számlanyitás minimum összege
Befizetés módja
Számlakivonat gyakorisága
Számlakivonat megküldésének módja
Készpénz befizetés bankfiókban
Készpénz felvétele bankfiókban

0 Ft
Banki átutalással
Havi
Papír alapon, postai úton
Nem lehetséges
Nem lehetséges

A Takarékszámla nem rendelkezik előre meghatározott lejárattal, felmondásig szabadon használható
azzal, hogy a Takarékszámla tulajdonosa kifizetést (átutalási megbízást) kizárólag más hitelintézetnél
vezetett, és a Bank számára szerződésben megadott vagy írásban a Bank által megjelölt módon
bejelentett számlaszámának javára kérhet, illetve a Takarékszámlára javára történő befizetés (jóváírás)
is kizárólag ugyanerről a számlaszámról való átutalással történhet. A Takarékszámla tulajdonosa az
elhelyezett összeghez bármikor hozzáférhet kamatveszteség nélkül. A Takarékszámlához bankkártya
nem igényelhető.
4. Betétbiztosítás
A Takarékszámlán elhelyezett összeget az Országos Betétbiztosítási Alap betétesenként
legfeljebb összesen 100 000 EUR összegig biztosítja.
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5. Takarékszámla nyitásának feltételei
Takarékszámlát nyithat mindazon nagykorú, devizabelföldi természetes személy, aki magyarországi
lakóhellyel rendelkezik.
A Bank az ügyfelek személyes azonosítását külső partner bevonásával is elvégezheti. A Bank a
Takarékszámla megnyitására nem köteles. Egy Számlatulajdonosnak egy időben azonos kondíciók
mellett legfeljebb egy Takarékszámlája lehet.
A számlatulajdonos részéről bemutatni szükséges, az adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen
dokumentumok:
Személyazonosságot és lakcímet igazoló
okmányok

Egyéb dokumentum

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi
igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és
lakcímkártya, vagy
érvényes új típusú kártyaformátumú vezetői engedély és
lakcímkártya, vagy
érvényes útlevél és lakcímkártya
érvényes adóigazolvány,
azon bankszámla két hónapnál nem régebbi kivonata, amelynek
javára átutalási megbízást adhat, és amelyet a Bank számára
szerződésben megad

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti.
6. Takarékszámla ügyintézési rendje
A Bank telefonos ügyfélszolgálata minden munkanapon 9 és 16 óra között, a (06) 1 458 60 70-es
telefonszámon áll ügyfelei rendelkezésére. A Bank az ügyfelektől megbízást ezen időszak alatt fogad el.
A munkanap záró időpontját kettő órával megelőző időpontot követően beérkezett fizetési megbízást
a következő munkanapon átvettnek kell tekinteni. Nem banki munkanapon történő megbízás
rögzítésére nincs lehetőség.
7. Tájékoztató a kamatadóról
A kamatadót a Bank a kamat jóváírásakor, illetve a kamat kifizetésekor állapítja meg, vonja le, vallja be
és fizeti meg az adóhatóság felé. Az ügyfélnek adóbevallási kötelezettsége a kamatadó tekintetében
nincs.

A hirdetmény 2018. február 12. napjától visszavonásig hatályos.

