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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bankunknál vezetett bankszámlák látra szóló kamatváltozásai miatt

Bankunk Hirdetményei, Kondíciós listái 2014. szeptember 01-től megváltoztak. 

Az új díjtételek 2014. november 03-tól lesznek érvényesek.

Érintett dokumentumok:

- Forint Betét Hirdetmény magánszemélyek részére

- Már nem értékesíthető betéti konstrukciók magánszemélyek részére 

- Betétek magánszemélyek részére már nem értékesíthető konstrukció - Start számla

- Devizaszámla kamatok magánszemélyek részére

- Forint betéti hirdetmény vállalatok részére

- Devizaszámla kamatok vállalatok részére

A Bank jelen Hirdetményben megjelölt díjmódosításokat a meghirdetéskor hatályos Általános

Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában megfogalmazott alábbi indokokra való hivatkozással hirdeti

meg:

- Bank üzletpolitikájában bekövetkezett változás, illetve a szerződéskötést követően a Bank

mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények 

- a bankszámla hirdetményben szereplő díjak, jutalékok illetve egyéb költségek nem tükrözik reálisan a

Bank által ráfordított munkát, 

- a meghatározott díj, jutalék, költség mértéke összesen a Bank megítélése szerint jelentősen és/vagy

tartósan eltér valamely hasonló pénzpiaci termék kapcsán az ügyfél összességében vett fizetési

kötelezettségeitől,

- olyan külső körülmények következtek be, amelyek alkalmasak arra, hogy az ügylet nyereségességét

kedvezőtlenül befolyásolják,

- ügyletet érintő jogszabályi,illetve hatósági intézkedés.

Az egyes tranzakciós szolgáltatások megszüntetésére a módosítás meghirdetésekor hatályos Általános

Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában megfogalmazott alábbi indokokra  való hivatkozással kerül sor:

- a Bank üzletpolitikájának megváltozása, 

- az ügylet nyereségességét kedvezőtlenül befolyásoló külső körülmények megváltozása.

Bővebb tájékoztatás érdekében kérjük, forduljon kollégáinkhoz.

A módosításokat tartalmazó Kondíciós Listák és Hirdetmények fiókjainkban és honlapunkon elérhetőek.

A jelen Hirdetményben megjelölt módosítás indokául szolgáló jogszabályi változások a pénzügyi

tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény és ennek módosításai, az államháztartás

egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény pénzügyi szervezetek

különadójára vonatkozó rendelkezések, illetve ezen törvény módosításai, különösen a 2012. évi

CLXXVIII. törvény pénzügyi szervezetek különadójára vonatkozó  rendelkezések.
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