C (TKSZ-HUF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a takarékszövetkezetek részére forintban nyilvántartott
pénzforgalmi bankszámla vezetéséhez
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Zrt. (a továbbiakban:
Takarékbank Zrt.)- tevékenységi engedélyének a száma 976/1997/F. - jogosult a
Takarékszövetkezetek részére Bankszámlaszerződés alapján pénzforgalmi bankszámlát
vezetni.
1.

Fogalom meghatározások

A jelen Általános Szerződési Feltételek tekintetében pénzforgalmi bankszámla:
- az a látra szóló pénzforgalmi bankszámla, amelyet a Számlatulajdonos a saját nevében
és kockázatára üzletszerűen végzett rendszeres gazdasági tevékenységével kapcsolatos
pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben vagy kormányrendeletben
megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott – ideértve a helyi, helyi
kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási és elszámolási alszámláit, valamint
a külföldi vállalkozásnak az adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi
bankszámláját is -, továbbá az a bankszámla, amely a Számlatulajdonos
rendelkezésének megfelelően, kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként kerül
megnyitásra.
2.

Általános rendelkezés

A jelen Általános Szerződési Feltételekben az Electronic Banking rendszerre vonatkozó
rendelkezések a bankszámla Electronic Banking rendszerbe történő integrálását követően
lépnek hatályba.
3.

Bankszámla szerződés megkötése és a számla nyitása

A számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok és rendelkezések
állapítják meg.
A szerződéskötéshez a Takarékbank Zrt. az ügyféltől bekéri a jogszabályok által
meghatározott dokumentumokat, amennyiben azok nem állnak rendelkezésre.
A Takarékbank Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon,
bankszámlán nyilvántartja a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló pénzeszközöket, teljesíti
az azok terhére érkező fizetési megbízásokat, továbbá jóváírja a Takarékszövetkezet javára
érkező pénzeszközöket.
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4.

Rendelkezés a bankszámlák felett

a. A Takarékbank Zrt. a bankszámla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy
azonosítását a vonatkozó jogszabályok alapján köteles elvégezni és a jogszabályok által
előírt adatokat köteles rögzíteni. A Takarékbank Zrt. a rendelkezésre jogosult személytől
csak azután fogad el rendelkezést, ha az azonosítása már teljes körűen megtörtént.
A szerződéses kapcsolat fennállása alatt a Takarékszövetkezet képviselője,
meghatalmazottja köteles az általa a Takarékbank Zrt. rendelkezésére bocsátott azonosító
adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a
Takarékbank Zrt.-t. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk
kockázatát a Takarékszövetkezet viseli.
b. A számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a
Takarékszövetkezet, illetve a Takarékszövetkezet képviseletére jogosult személy
megfelelően kitöltött aláírásbejelentő kartont benyújtotta, illetve Electronic Banking
szolgáltatás igénybevétele esetében az elektronikus aláírásra jogosultak nevét, aláírási
pontszámát a Takarékbank Zrt.-nek megadta.
A Takarékszövetkezet, illetve a képviseletére jogosult személy(ek) a bankszámla felett
rendelkezésre jogosultak nevét és aláírásmintáját, valamint a rendelkezés módjára
vonatkozó egyéb kikötéseket az erre a célra szolgáló és a Takarékbank Zrt. által
rendelkezésre bocsátott nyomtatványon (a továbbiakban: aláírásbejelentő karton) köteles
bejelenteni (állandó meghatalmazottak). Az aláírás bejelentését két vagy három
példányban (a felhasználás céljától függően) kell megtenni.
A Takarékszövetkezet rendelkezni köteles továbbá az elektronikus adatátviteli úton
történő forgalom adatvédelmének biztosítása érdekében az elektronikus aláírásra
jogosultak nevéről és aláírási pontszámáról. A megnyitásra kerülő bankszámlák feletti
rendelkezésre jogosult személyek nevét és egyéb kikötéseket az Electra Adatlapon kell
megjelölni (viszont az aláírásbejelentő kartont ebben az esetben is bekéri a Takarékbank
Zrt. a Takarékszövetkezettől). Az elektronikus jogosultság megadásával, a bejelentett
adatok alapján kerülnek rögzítésre a Takarékszövetkezet törzsadatai az Electra szerveren.
A pénzforgalmi megbízások távadat-átviteli vonalon keresztül történő benyújtása során a
Takarékbank Zrt. központjában működő Electra szerver vizsgálja az elektronikus aláírást
végző munkatárs aláírási jogosultságát, másrészt ellenőrzi az aláírások pontértékét.
A Takarékszövetkezet köteles a rendszer bejelentkezési jelszavát és az aláírási
jelszavakat titkosan kezelni, a jelszavakat illetéktelen személyeknek nem adhatja át, és az
azokhoz való hozzáférést számukra nem teheti lehetővé. A jelszó illetéktelen személy
kezébe kerülése esetén az abból adódó károkért a Takarékbank Zrt. nem vállal
felelősséget.
Az Electra ügyfélterminál elindításához szükséges kezdeti belépési jelszót a
Takarékszövetkezet EB ügyfélterminált használó munkatársai postán, tértivevényes
ajánlott küldeményként, biztonsági borítékban kapják meg. A rendszerbe való belépés
után
a
jelszót
a
Takarékszövetkezet
köteles
azonnal
megváltoztatni.
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A jelszó használatával kapcsolatos feltételeket és a felelősségekre vonatkozó kikötéseket
az Electra Kézikönyv tartalmazza.
c. A meghatalmazás lehet eseti (egy alkalomra szóló) is, mely a meghatalmazó okiratban
meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazást a
Takarékszövetkezet közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles
megadni oly módon, hogy az egyértelműen tartalmazza a meghatalmazott
személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat és a rendelkezési jog
tartalmát.
d. Amennyiben a Takarékszövetkezet a Takarékbank Zrt. Takarékszövetkezeti
Számlavezető Osztályánál rendelkezésre álló aláírásbejelentő kartonon szereplő
adatoktól, illetve a nála rendelkezésre álló, elektronikus aláírásra jogosultak nevétől és
aláírási pontszámától eltérően kíván rendelkezni e számlák tekintetében, úgy az aláírás
bejelentő kartont, illetve az elektronikus aláírásra jogosultak nevét és aláírási pontszámát
újra fel kell venni.
e. A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését
a Takarékszövetkezet kizárólag új aláírásbejelentő karton kitöltésével kezdeményezheti.
A bankszámla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési
jogosultságát a Takarékbank Zrt. mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az aláírási
jogban beállott változást (módosítás, törlés) a Takarékszövetkezet a Takarékbank Zrt.-vel
írásban nem közli. A Takarékszövetkezet közlésének elmulasztásából eredő károk a
Takarékszövetkezetet terhelik.
A Takarékszövetkezet képviselőjének módosítása/törlése esetén, a változás okát hitelt
érdemlő módon igazolni kell (pl. közgyűlési határozattal a vállalkozás új vezetőjének
kinevezéséről).
A Takarékszövetkezet vezetőjének megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt
érdemlő módon igazolni kell. A megválasztás esetében hitelt érdemlő módnak tekintendő
a vezető megválasztására vonatkozó okirat bírósági, cégbírósági átvételének igazolása. A
Takarékszövetkezet vezetőjének aláírása tekintetében hitelt érdemlő módnak a közjegyző
által hitelesített aláírási címpéldány bemutatása értendő.
f. A Takarékszövetkezet rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Takarékbank Zrt.
egyrészt jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a
Bankszámlaszerződésben foglalt költséggel, jutalékkal és díjjal terhelheti meg a
bankszámlát. A Takarékbank Zrt. a jogszabályi felhatalmazás alapján történő terhelésről
előzetesen nem értesíti a kötelezett Takarékszövetkezetet.
A Takarékbank Zrt. a végrehajtható bírósági és közigazgatási határozaton alapuló
azonnali beszedési megbízással beszedhető követeléseket, valamint az átutalási végzéssel
és végrehajtó által benyújtott azonnali beszedési megbízással beszedhető követeléseket a
Takarékszövetkezet rendelkezése nélkül, a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti.
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A csődeljárás során a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételének napjától a
fizetési haladék lejártáig a Takarékbank Zrt. a csődeljárás alatt álló Takarékszövetkezet
bankszámlájáról bankszámlák közötti elszámolást beszedési megbízással nem teljesíthet.
Ez alól jogszabály kivételt tehet.
Ha a felszámolási eljárásról a Takarékbank Zrt. értesül, a bankszámla elnevezését "f. a."
(felszámolás alatt) toldattal látja el. A felszámolási eljárás alatt álló Takarékszövetkezet
pénzforgalmi bankszámlája felett csak a felszámoló, illetőleg az – igazolt felszámolók
által bejelentett – aláírók a Takarékszövetkezet "felszámolás alatt" toldattal ellátott neve
megjelölésével rendelkezhetnek. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet pénzforgalmi
megbízásait kizárólag papíralapú megbízásokon nyújthatja be a Takarékszövetkezeti
Számlavezetési Osztályhoz.
5.

A megbízások benyújtása

A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi megbízásait elektronikus adatátviteli úton keresztül,
illetve a bankszámla Electronic Banking rendszerbe történő integrálását megelőzően, papír
alapon nyújtja be a Takarékbank Zrt.-hez.
A megbízásokat a Takarékszövetkezetnek a Hirdetményben meghatározott üzemidőben, a
Takarékbank Zrt.-vel kötött Bankszámlaszerződésben foglaltak szerint kell eljuttatnia a
Takarékszövetkezeti Számlavezetési Osztályhoz.
Ha az Electronic Banking rendszer keretében a pénzforgalmi megbízások benyújtása az
elektronikus adatátviteli vonal meghibásodása vagy az Electra ügyfélterminál és az Electra
szerver közötti kommunikációs kapcsolat akadályoztatása miatt nem lehetséges, akkor a
Takarékszövetkezetnek – a Hirdetményben meghatározott feltételek és a Takarékbank Zrt.
telefonon történő tájékoztatása mellett, valamint amennyiben a megbízások faxon történő
benyújtásának lehetőségét a Bankszámlaszerződés erre vonatkozó pontjában kérte, és
aláírásával ott megerősítette - lehetősége van megbízásainak papír alapú (a Takarékbank
Zrt.-nél bejelentett módon aláírt) átutalási megbízás formájában, telefaxon keresztül a
Takarékbank Zrt.-hez történő benyújtására.
Ebben az esetben kizárólag a Takarékbank Zrt.-hez ténylegesen, papír alapon benyújtott és
fogadott megbízások kerülnek a tárgynapon teljesítésre.
A
meghibásodott
telefonvonal
mielőbbi
Takarékszövetkezetnek kell gondoskodnia.

kijavításáról

minden

esetben,

a

A hiba elhárítását követően vissza kell térni a távadat-átviteli vonalon keresztül, Electra
rendszer segítségével történő adattovábbításra. Erről a Takarékszövetkezetnek értesítenie kell
a Takarékbank Zrt.-t.
A Takarékszövetkezet által elektronikus úton benyújtott megbízások teljesítésének
jogosságát a Takarékbank Zrt. nem vizsgálja. Ezen megbízásokkal kapcsolatos pénzforgalmi
előírások megtartásának felelőssége a Takarékszövetkezetet terheli.
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6.

A megbízások teljesítése

A Takarékbank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről
szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. számú rendeletben leírtak és a pénzforgalom
lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendeletben foglaltak szerint teljesíti a
pénzforgalmi megbízásokat.
Ha a megbízás a pénzforgalomra vonatkozó rendelkezésekbe vagy jogszabályokba ütközik és
a Takarékbank Zrt. ezt észleli, a megbízás teljesítését megtagadja.
A fizetési megbízás teljesítésének előfeltétele az, hogy a Takarékszövetkezet pénzforgalmi
bankszámláján legyen elegendő fedezet. A Takarékbank Zrt. a megbízásokat a bankszámla
tárgynapi fedezete (az előző napi záró-egyenlegek és a tárgynapi jóváírásoknak a feldolgozás
során a teljesítéshez még figyelembe vehető része) erejéig teljesíti.
Ha az azonnali beszedési megbízáson megjelölt bankszámlán nincs elegendő fedezet, akkor a
Takarékbank Zrt. a vonatkozó jogszabály szerint részteljesítést végez, illetve a fedezet hiánya
miatt nem teljesíthető pénzforgalmi megbízásokat - a kötelezően sorba állítandó tételek
kivételével - a benyújtó részére visszaküldi.
A Takarékbank Zrt. a fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat egy
bankműveleti munkanap alatt végzi el. A Takarékbank Zrt. – amennyiben a
Takarékszövetkezet a megbízását értéknappal ellátva nyújtja be – vállalja, hogy az átutalási
megbízásban feltüntetett értéknapon teljesíti a megbízást, amennyiben a bankszámlán van
fedezet.
Az értéknappal benyújtott pénzforgalmi megbízást a Takarékszövetkezet jogosult a
Takarékbank Zrt.-nél az értéknapot megelőző könyvelési napig beérkezően írásban
visszavonni.
A megbízásokat a Takarékbank Zrt. az érkezésük sorrendjében teljesíti, az idősorrendet
kötelezően megelőző teljesítendő tételek kivételével. Az érkezés sorrendjére a Takarékbank
Zrt. nyilvántartása az irányadó.
A megbízások közül a Takarékbank Zrt. először - a Takarékszövetkezet rendelkezése és az
előzőekben meghatározott sorrendre tekintet nélkül – a 227/2006. (XI. 20.) Korm. számú
rendelet 8. § (1) bekezdésébe foglaltak alapján benyújtott megbízásokat teljesíti, az ott
meghatározott sorrendben. A fenti jogszabályban említett megbízásokat a teljesítéshez
szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 35 napig – függőben tartja, majd – ha
teljesítésükre továbbra sincs fedezet, a 35 nap elteltével – a benyújtó részére visszaküldi.
Végrehajtható bírósági és közigazgatási határozaton alapuló azonnali beszedési megbízások,
valamint átutalási végzés vagy végrehajtó által benyújtott azonnali beszedési megbízás esetén
a rendelkezésre álló részfedezet erejéig – annak összegére tekintet nélkül – részfizetést
teljesít a Takarékbank Zrt.
Az azonnali beszedési megbízást és átutalási végzést a számlán lévő fedezet erejéig teljesíti a
Takarékbank Zrt. A számlára érkező esetleges későbbi jóváírásokat is – ez esetben –
részösszegként történő teljesítésként mindaddig átutalja, amíg a megbízás összege
kiegyenlítésre nem kerül vagy a fenti határidő el nem telik.
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A Takarékbank Zrt. a megbízások teljesítéséről, valamint a pénzforgalmi bankszámla
egyenlegének ezzel összefüggő változásairól a Takarékszövetkezetet elektronikus adatátviteli
úton, adatállományok formájában értesíti.
Ezen elektronikus adatállományokból az adott könyvelési nap minden pénzforgalmi tételére
vonatkozóan készült teljes (részletes) bankszámlakivonatot a Takarékszövetkezetnek az
Electra rendszerből ki kell nyomtatnia.
Ezen kívül a számla nyitó egyenlegét, halmozott tartozik és követel forgalmát, valamint záróegyenlegét tartalmazó összevont bankszámlakivonatot a Takarékbank Zrt. minden
forgalmazási napról postai úton megküldi.
A Takarékbank Zrt. a Takarékszövetkezet rendelkezése nélkül is megterhelheti a
Takarékszövetkezet nála vezetett bankszámláját a számlavezetési tevékenysége körében
keletkezett esedékes követelésével. A Takarékbank Zrt.-nek a Takarékszövetkezettel
szemben – saját követelése erejéig – pénzintézeti tevékenysége körében közvetlen terhelési
joga van, mely időben – a pénzforgalmi rendelkezésekben felsorolt kivételekkel – megelőzi a
Takarékszövetkezet által benyújtott megbízások teljesítését.
A Takarékbank Zrt.-t ez a jog a csőd bejelentéséről, illetve a felszámolási eljárás
elrendeléséről történő tudomásszerzéséig illeti meg.
A Takarékbank Zrt. jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírás, vagy terhelés esetén a
tévedést a Takarékszövetkezet rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésről a
Takarékbank Zrt. az ok megjelölésével köteles értesíteni a Takarékszövetkezetet.
7.

Kamatok, jutalékok, költségek

A Takarékbank Zrt. a bankszámlán történő jóváírást követő naptól kezdődően a bankszámlán
fennálló követelés után az egyenleg nagyságától függően a Takarékszövetkezetnek az
aktuális Hirdetményben közzétett módon és mértékben kamatot fizet, melyet a
Takarékszövetkezet külön rendelkezése nélkül havonta ír jóvá.
A kamat az alábbi módon kerül kiszámításra:
pénzforgalmi számla napi záró egyenleg x kamat mérték (%)
36.000
A Takarékbank Zrt. számlavezetési tevékenységéért forgalmi jutalékot, díjat és költséget
számít fel.
A Takarékszövetkezet bankszámláinak vezetéséért, a pénzforgalom lebonyolításáért a
tartozik forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék számításának a módja:
tartozik forgalom x jutalék (‰)
1.000
A Takarékbank Zrt. a bankszámlákkal kapcsolatos kamatok mértékéről, továbbá a
jutalékokról, a díjakról és a költségekről az általa közzétett Hirdetményben ad tájékoztatást.
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A Takarékbank Zrt. jogosult – a vonatkozó jogszabályok, rendelkezések és jegybanki
előírások változásai, illetve a forrásköltség és a pénzpiaci kamat változásától függően – nála
pénzforgalmi bankszámlán elhelyezett összeg után járó kamat, továbbá a jutalék, díj és
költség mértékét egyoldalúan bármikor módosítani.
A minimális és maximális forgalmi jutalék mértékét – amennyiben ilyen létezik – a
Takarékbank Zrt. Hirdetményben teszi közzé.
Jutalék- és díjterhelésre a Takarékszövetkezet, mint Számlatulajdonos bankszámláján a
Hirdetmény szerint kerül sor.
A Takarékszövetkezet szerződésben járul hozzá ahhoz, hogy a Takarékbank Zrt. a jutalékok,
díjak és felmerült költségek összegével pénzforgalmi bankszámláját – külön rendelkezés
nélkül – megterhelje.
A Takarékszövetkezet látra szóló számlái esetében az EBKM (Egységesített Betéti
Kamatláb) mértékét a Hirdetmény tartalmazza.
8.

A Takarékbank Zrt. felelőssége

A pénzforgalmi megbízás helytelen megadása és rögzítése miatt a megbízás teljesítésének
jogszerű megtagadásából, illetőleg a hibás, vagy nem létező ellenszámlaszám megadásából
eredő károkért a Takarékbank Zrt. nem vállal felelősséget, a fentiek szerinti téves
megbízások rendezéséről a Takarékszövetkezetnek kell gondoskodnia.
A Takarékbank Zrt. nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, bel- vagy külföldi
hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása
folytán következnek be.
A Takarékbank Zrt. a Takarékszövetkezet megbízásainak teljesítése érdekében jogosult
közreműködő tevékenységét igénybe venni. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy
szerződési feltétel korlátozza, a Takarékbank Zrt. felelőssége a közreműködő felelősségéhez
igazodik.
9.

A Takarékbank Zrt. titoktartási kötelezettsége

A Takarékbank Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a Takarékszövetkezet gazdasági
helyzetéről, üzleti kapcsolatairól és terveiről tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli,
azokról harmadik személy részére – jogszabályokban meghatározott esetek kivételével – csak
a Takarékszövetkezet meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a
meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást.
10.

A Takarékszövetkezet értesítése

A Takarékbank Zrt. a Takarékszövetkezetnek szóló írásbeli értesítéseket és okmányokat a
Takarékszövetkezet által e célra megadott címre köteles küldeni. A Takarékbank Zrt.
– a pénzforgalmi rendelkezésekben és jogszabályokban előírt kivételekkel – általában nem
köteles a Takarékszövetkezetnek szóló iratokat ajánlott, tértivevényes, illetve
értékküldeményként postára adni.
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A Takarékbank Zrt. a Takarékszövetkezet kérésére és költségére másolatot ad az általa
küldött értesítésekről.
11.

Betétbiztosítás

A Takarékszövetkezet bankszámláján elhelyezett összegek (a pénzforgalmi számla pozitív
egyenlege, illetve a lekötött betétszámla egyenlege) a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 100. §-ában foglaltak alapján nincsenek az
OBA által biztosítva.
12.

A bankszámlák megszűnése

A Bankszámlaszerződés hatályára vonatkozóan a Bankszámlaszerződésbe foglaltak az
irányadók. A bankszámla-követelés kimerülése a Bankszámlaszerződést nem szünteti meg.
Amennyiben a bankköltségek fedezetére a hónap utolsó napján történő záráskor a
pénzforgalmi számlán nincs fedezet és a Takarékszövetkezet a költséghátralékot a
Takarékbank Zrt. felszólításának kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem
rendezi, a Takarékbank Zrt. jogosult a Takarékszövetkezet pénzforgalmi számláját és a hozzá
kapcsolódó számlákat a 15 (tizenöt) napos türelmi idő lejártát követő napon megszüntetni. A
Takarékbank Zrt. az általa megküldésre kerülő felszólító levelet a hónap utolsó napját követő
hónap 10. (tizedik) napján kézhez vettnek tekinti.
A bankszámla egyenlegét a bankszámla megszüntetésekor rendezni kell. A
Takarékszövetkezet ezzel egyidejűleg köteles rendelkezni a számlaegyenlegről és a
számlamegszüntetéshez kapcsolódóan felmerülő bankköltségek megfizetéséről.
13.

Vegyes rendelkezések

Felszámolás alatt álló Takarékszövetkezet pénzforgalmi bankszámlája feletti rendelkezés a
felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét követő naptól csak a felszámolótól
fogadható el. A Takarékbank Zrt. a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét követő
naptól a Takarékszövetkezet nevét „felszámolás alatt”, illetve a pénzforgalmi bankszámla
elnevezését "f.a." toldattal látja el. A pénzforgalmi bankszámla felett a felszámoló, illetőleg az
- igazolt felszámolók által bejelentett - aláírók a Takarékszövetkezet "felszámolás alatt"
toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhet.
Végelszámolás alatt álló Takarékszövetkezet pénzforgalmi bankszámlája feletti rendelkezés a
végelszámolás közzétételéről szóló értesítés Takarékbank Zrt. általi kézhezvételét követően
csak a végelszámolótól, illetve az általa bejelentett rendelkezésre jogosulttól fogadható el. A
Takarékbank Zrt. a végelszámolás kezdő időpontjáról a jelen bekezdés szerinti értesülése
időpontjában a pénzforgalmi bankszámla elnevezését "v.a." toldattal látja el. A pénzforgalmi
bankszámla felett a végelszámoló, illetve az általa bejelentett rendelkezésre jogosult a
Takarékszövetkezet "végelszámolás alatt" toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhet.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a
Bankszámlaszerződésbe, a Takarékbank Zrt. Pénzügyi és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzatába, a pénzforgalomról szóló
jogszabályokba, a Hpt-be, valamint a Polgári Törvénykönyvbe foglaltak az irányadók.
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14.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Takarékbank Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy az Általános Szerződési
Feltételekben közölt bankszámla-vezetési feltételeket egyoldalúan, bármikor módosíthassa.
A Takarékbank Zrt. azonban vállalja, hogy erről a Takarékszövetkezetet legkésőbb a
módosítás hatályba lépését megelőző 30. napig írásban értesíti.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.
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