A LAKOSSÁGI TAKARÉK NYEREMÉNYBETÉTEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI TAKARÉK NYEREMÉNYBETÉTEK ÁSZF

1.

Általános Szerződési Feltételek hatálya, elfogadása, módosítása

1.1.

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út
48., cégjegyzékszám: 01-10-045459,) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006. november 23.-án
napján kelt, E-I-1005/2006 számú engedélyében foglalt felhatalmazás alapján jogosult magánszemélyek
részére lakossági betétet gyűjteni.
Az FHB Bank Zrt. neve 2018.04.16. napjától TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Rész
vénytársaság, rövidített neve: TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban Bank)

1.2.

A Bank és a Betétes között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezik az egyedi szerződés
mellett a mindenkor hatályos, jelen Általános Szerződési feltételekben (továbbiakban ÁSZF), valamint
Bankfiókban kötött szerződés esetén a Lakossági Takarék Nyereménybetétek betétek kamatairól, díjairól
szóló Hirdetményben, míg Közvetítői ügyintézési helyszínen kötött szerződés esetén a Bank Magyar
Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozó Hirdetményében, illetve a Bank
Szövetkezeti hitelintézeti közvetítői hálózatában értékesített Takarék Nyereménybetétekre vonatkozó
Hirdetményében (továbbiakban: Hirdetmény) és a Pénzügyi Üzletági Üzletszabályzatában foglalt
rendelkezések.
Amennyiben az egyedi szerződés, vagy a Hirdetmény rendelkezései eltérnek a jelen ÁSZF
rendelkezéseitől, akkor az egyedi szerződés, valamint a Hirdetmény rendelkezései alkalmazandók.
Amennyiben valamely, az adott jogviszony részét képező kérdésre az egyedi szerződés nem tartalmaz
rendelkezést, úgy az ÁSZF vonatkozó rendelkezése az irányadó, ennek hiányában pedig a Bank Pénzügyi
Üzletági Üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.3.

A Bank és a Betétes közötti jogviszonyban az 1.2. pontban meghatározott dokumentumokban nem
szabályozott kérdésekben a takarékbetétekről, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló,
valamint a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

1.4.

A Bank Ügyfele az ÁSZF-et a Bankkal történő üzleti kapcsolatba lépésekor írásban, a Szerződés
aláírásával fogadja el, melynek megismerését részére a Bank – a Hirdetménnyel és Üzletszabályzattal
egyetemben – a Szerződés megkötése előtt kellő időben biztosítja.
A Bank az Ügyfelei részére az ÁSZF-et a Bankfiókban, illetve a www.takarek.hu, valamint a
www.nyeremeny.takarek.hu honlapján (a továbbiakban: honlap), Közvetítő által történő értékesítés esetén
a Közvetítő Ügyintézési helyszínein, a Közvetítők honlapján is közzéteszi, azokat a meghirdetett üzleti
órák alatt, illetve folyamatosan bárki megtekintheti és megismerheti, és azt az Ügyfél kérésére ingyenesen
rendelkezésre bocsátja. Az Ügyféllel létrejött üzleti kapcsolatra a jelen ÁSZF akkor is alkalmazandó, ha
az Ügyfél az ÁSZF rendelkezéseit írásban nem vette tudomásul, de a Bankkal történő üzleti kapcsolatba
lépéssel, ráutaló magatartással az ÁSZF-et elismeri és elfogadja.

1.5.

A szerződés, így az annak részét képező ÁSZF és az érintett Hirdetmény módosításáról a Bank az
Ügyfeleit a módosítás szövegének a Bankfiókokban/ Közvetítői Ügyintézési helyszínen történő
kihelyezése, és egyidejűleg a Bank és a Közvetítő(k) honlapján való közlése útján értesíti az alábbi
határidők mellett:
 az Ügyfelek számára kedvezőtlen egyoldalú módosításokról, ha azok a betéti kamat, költség és díj
módosítására vonatkoznak, akkor a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal, ha a változások a
szerződés egyéb feltételeinek módosítására vonatkoznak, akkor a módosítás hatályba lépése előtt
legalább 60 nappal;
 az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról legkésőbb a hatálybalépés
napját megelőző Banki munkanapon.

1.6. Jelen ÁSZF, a hatálya alatt kötött valamennyi Nyereménybetét szerződésre kiterjed azzal, hogy a
Postánál kezdeményezett Nyereménybetét szerződés megkötésének és kezelésének speciális (eltérő)
feltételeit és eljárási szabályait jelen ÁSZF 14. pontja, a Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél
kezdeményezett Nyereménybetét szerződés megkötésének és kezelésének speciális feltételeit és
eljárási szabályait a jelen ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

2.

Fogalmak meghatározása

Bankfiók: a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyisége, amelyben az Ügyfelek a Bank szolgáltatásait
személyesen vehetik igénybe.
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Betételhelyező: a jelen ÁSZF-nek megfelelő természetes személy, aki a Banknál Nyereménybetét nyitása
céljából, az ahhoz szükséges betétet elhelyezi.
Betétes: az a Betételhelyező vagy Ajándékozott, aki a Bankkal Nyereménybetét szerződést köt.
Betéti okirat: a Nyereménybetét szerződést megtestesítő azon okirat, melynek birtokában Betétes a Nyeremény
átvételére, illetve az elhelyezett betét felvételével a Nyereménybetét szerződés megszüntetésére jogosult.
Betéti okirat azonosító: Az a Betéti okiratot azonosító 16 jegyű szám, amely a Betéti okiraton és a
Nyereménybetét szerződésben kerül feltüntetésre. A Bank a Nyereményjegyzéken (a Nyeremény típusán túl) a
Betéti okirat azonosító számot tünteti fel.
Felelős őrzés: a Betéti okiratnak a polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény (régi Ptk.) rendelkezései
szerinti ingyenes őrzése a Bank által azzal, hogy a Felelős őrzésben levő okirat annak fennállásáig, az azzal való
rendelkezés (Nyeremény átvétele/Betéti okirat visszaváltása) esetén a Betétes részéről bemutatottnak tekintendő.
Jelen fogalom a 2014. 03.15.-ig váltott és Bank őrzésébe került Nyereménybetétek tekintetében
értelmezhető.
Fiók/ Ügyfélforgalmi helyiség: a Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő ügyfélfogadásra nyitva álló,
Nyereménybetét értékesítésre kijelölt helyisége/kirendeltsége/fióktelepe, melyek listáját a Bank Hirdetményében
közzéteszi.
Hirdetmény: A Bank Lakossági Nyereménybetétek kamatairól, díjairól, szóló Hirdetménye, illetve a Bank
Közvetítői által kötött szerződés esetén: a Bank Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre
vonatkozó Hirdetménye, illetve a Bank Szövetkezeti hitelintézeti közvetítői hálózatában értékesített
Nyereménybetétekre vonatkozó Hirdetménye
Kapcsolódó bankszámla: a Nyereménybetét összegének be- valamint kifizetését továbbá a Nyeremény pénzbeli
ellenértékének a Betétes részére történő kifizetését lehetővé tevő, a Betétes által a Banknál vezetett olyan
lakossági bankszámla, amelynek csak egyetlen tulajdonosa van.
Közvetítő: valamennyi olyan szervezet, amely a Bankkal a Hpt. előírásai szerint a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
termék értékesítésére kiemelt közvetítőként szerződést kötött, és amelynek alapján e közvetítő jogosult saját
Ügyintézési helyiségeiben a Nyereménybetét értékesítésére akként, hogy a Bank nevében a vonatkozó szerződés
megkötésére jogosult, és amely szervezet nevét valamint az értékesítéssel érintett ügyfélforgalmi helyiségeik
címét a Bank Hirdetményében közzéteszi. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Közvetítők: a Posta és a Szövetkezeti
hitelintézeti közvetítő(k).
Letét: a Betéti okiratnak a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerinti
ingyenes őrzése a Bank által azzal, hogy a Letétben levő okirat annak fennállásáig, az azzal való rendelkezés
(Nyeremény átvétele/Betéti okirat visszaváltása) esetén a Betétes részéről bemutatottnak tekintendő. Jelen
fogalom a 2014. 03.15. után váltott, illetve a váltás időpontjától függetlenül azon Nyereménybetétek
tekintetében értelmezhető, amelyek Bank általi őrzésbe vételére ezen időpontot követően került sor.
Megváltási érték: a Nyeremény – közterhekkel csökkentett – pénzben kifejezett ellenértéke.
Nyereményalap: a Banknál Nyereménybetétként elhelyezett összegek után a Hirdetményben megállapított
mértékű kamatlábbal és a Hirdetményben és az ÁSZF-ben közzétett számítási móddal számított kamatösszesség,
melyen belül a Bank Nyeremény-típusonként elkülönült rész-Nyeremény alapokat képez(het) és ezen részNyeremény alapok a rájuk meghatározott Nyeremény időszakonként, az erre jogosult Betétesek között
kisorsolásra kerülnek.
Nyeremény: a Nyereményalap terhére Nyeremény időszakonként megállapított és kisorsolt, a Hirdetményben
előzetesen közzétett tárgynyeremény(ek).
Nyereménybetét szerződés: a takarékbetétekről szóló jogszabály (mely jelen ÁSZF hatálybalépése időpontjában
az 1989. évi 2. törvényerejű rendelet) hatálya alá tartozó, speciális takarékbetét szerződés, mely alapján a Betétes
Nyereménybetéte után járó kamat a központi Nyereményalapba kerül, mely Nyereményalapból az erre jogosult
Betétesek között meghatározott időszakonként tárgynyeremény(ek) kerül(nek) kisorsolásra.
Nyeremény időszak (Sorsolásra jogosító időszak): az a rész-Nyereményalaponként eltérő számú egész
hónapokban meghatározott – hónap 1. napjától kezdődő – Hirdetményben közzétett időszak, mely időszakra a
Bank Sorsolást végez.
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Posta: a Magyar Posta Zrt., mint a Bank többes kiemelt közvetítője, aki a Bank Hirdetményében meghatározott
Postai ügyintézési helyszíneken és forgalmazási időszakokban, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termék
értékesítését végezheti, akként, hogy a Bank nevében a vonatkozó szerződés megkötésére jogosult.
Posta ügyintézési helyszíne / Postahely: a Posta ügyfélkiszolgálását biztosító hálózati egységei.
Rendelkező levél: meghatározott Nyeremény átvételére jogosító, a Betétes nevére, a Bank által kiállított, címzett
dokumentum.
Sorsolás: a Nyereményidőszak végét követően megtartott azon esemény, amikor a Bank a jelen ÁSZF-ben
meghatározott feltételekkel bíró Betétesek között a Nyeremény jogosultját rész-Nyereményalaponként közjegyző
jelenlétében kisorsolja.
Számlatulajdonos: a Banknál lakossági bankszámlával rendelkező természetes személy.
Szerződéskötés kezdeményezése: TeleBankon, NetB@nkon vagy Interneten keresztül, illetőleg személyesen a
Bankfiókban vagy Közvetítő bármely, Nyereménybetét értékesítésére kijelölt, ügyfélforgalom számára nyitva
álló helyiségében (Ügyintézési helyszínen), a Bank tudomására hozott – Nyereménybetét szerződés megkötésére
irányuló – szerződéskötési szándék.
Szerződéskötés: a Nyereménybetét szerződés létrehozására a Betétes és Bank közös akaratának kifejezése, és
ennek jelen ÁSZF szerinti okiratba foglalása – függetlenül a szerződéskötés helyétől.
Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő(k): a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú
jogszabályok módosításáról szóló 2013.évi CXXXV. tv. hatálya alá tartozó azon szövetkezeti hitelintézet(ek),
aki(k) mint a Bank kiemelt közvetítője, a Bank Hirdetményében meghatározott Ügyfélforgalmi helyiségeiben, a
jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termék értékesítését végezheti(k), akként, hogy a Bank nevében a vonatkozó
szerződés megkötésére jogosult(ak).
Takarék Nyereménybetét (továbbiakban: Nyereménybetét): a Banknál a Bank által meghatározott feltételeknek
megfelelő természetes személy által nyeremény-takarékbetét szerződés (továbbiakban: Nyereménybetét
szerződés) alapján elhelyezett pénzösszeg (speciális takarékbetét), amelynek összege után a Bank az ÁSZF-ben
és a Hirdetményben meghatározott feltételekkel képzett Nyereményalap terhére – a jelen ÁSZF-ben
meghatározott feltételeknek megfelelő Betétesek javára – Nyeremény időszakonként Nyereményt sorsol.
Ügyfél: az az ÁSZF feltételeinek megfelelő természetes személy, aki Nyereménybetét szerződést kíván kötni a
Bankkal.
Ügyintézési helyszín: Közvetítők vonatkozásában a Postahely és a Fiók/Ügyfélforgalmi helyiség
Ajándékozó: az a cselekvőképes Betételhelyező, aki az Ajándékozott személyes adatai közlése mellett, az
Ajándékozott általi Nyereménybetét szerződéskötés céljából helyez el a Banknál meghatározott összeget.
Ajándékozott: az a jelen ÁSZF-nek megfelelő devizabelföldi természetes személy, aki a Betételhelyező
rendelkezése alapján elhelyezett pénzösszeg tekintetében a Nyereménybetét – szerződést megköti.
Alfa számla: az a meghatározott korlátozások mellett, a Banknál vezetett bankszámla, amely megnyitása a
Bankfiókban és TeleBankon keresztül kezdeményezhető. Az Alfa számla a nem a Közvetítőnél kezdeményezett,
a Nyereménybetétben elhelyezendő összeg fogadására és a Nyereményösszeg jóváírására szolgál, javára és
terhére Számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatást vehet igénybe, díjtételeit az Alfa bankszámlacsomag
tartalmazza. Az Alfa számlára vonatkozó részletes szerződési feltételeket a bankszámlaszerződés, az általános
feltételeket a Bank Lakossági és pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételei és a Lakossági
Bankszámla Hirdetmény ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek című
mellékletének rendelkezései tartalmazzák.

3.

A Nyereménybetét szerződés és megkötésére vonatkozó szabályok

3.1.

Nyereménybetét szerződés az Ügyfél választása szerint a Bank bármely Bankfiókjában személyesen
köthető meg, vagy a Banknál vezetett bankszámlához igénybevett TeleBank és /vagy NetB@nk
szolgáltatáson keresztül kezdeményezhető, vagy a Bank Hirdetményében megnevezett Közvetítő
Ügyfélforgalmi helyiségeiben köthető meg, az érintett Közvetítőre vonatkozó, az ÁSZF 14. és 15.
pontjában foglalt rendelkezések szerint, az Ügyfél azonosítását követően.
A Postánál kezdeményezett Nyereménybetét szerződés megkötésének és kezelésének speciális
(eltérő) feltételeit és eljárási szabályait jelen ÁSZF 14. pontja tartalmazza.
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A Szövetkezeti hitelintézeti Közvetítőnél kezdeményezett Nyereménybetét szerződés megkötésének
és kezelésének speciális feltételeit és eljárási szabályait a jelen ÁSZF 15. pontja tartalmazza.
3.2.

Nyereménybetét szerződést devizabelföldi, nagykorú, cselekvőképes természetes személy önállóan
kezdeményezhet és köthet.
Önállóan jogosultak továbbá Nyereménybetét szerződést kezdeményezni és kötni azok a 14. életévüket
betöltött, de 18 év alatti devizabelföldi, korlátozottan cselekvőképes természetes személyek, akik a
Banknál a korosztályuk részére kialakított bankszámlatípus egyedüli tulajdonosai, a mindenkori
bankszámla egyenlegük erejéig.
Az előző körbe nem tartozó 14. életévét betöltött, de 18 év alatti természetes személy Nyereménybetét
szerződés kezdeményezésére és megkötésére, kizárólag Bankfiókban, törvényes képviselője személyes
megjelenése és írásos hozzájárulása mellett jogosult.

3.3.

A Nyereménybetét szerződés megkötésének és fenntartásának feltétele, hogy a szerződni kívánó Betétes a
Banknál bankszámlával rendelkezzék. A Bank a bankszámlanyitás keretében biztosítja bármely típusú
bankszámlacsomag választását, ide értve az Alfa számla megnyitását is. Az a Betétes jogosult Alfa számla
nyitására, aki kizárólag a Nyereménybetét szerződés érdekében kíván bankszámlaszerződést kötni, vagy
az a Számlatulajdonos, aki a Banknál két néven vezetett bankszámla (Társ)tulajdonosa és Nyereménybetét
szerződést kíván kötni, vagy már rendelkezik Nyereménybetét szerződéssel és meglévő, egy néven
vezetett bankszámlájához Társtulajdonost kíván jelölni.
Az Alfa számla korlátozásait a Bankszámlaszerződés, a bankszámlára vonatkozó általános feltételeket –
ideértve a bankszámlaszerződés megkötésének interneten keresztül történő kezdeményezését is – a Bank
lakossági és pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételei, díjait, költségeit a Lakossági
Bankszámla Hirdetmény vonatkozó melléklete tartalmazza.

3.4.

Számlatulajdonos a Nyereménybetét szerződéskötés kezdeményezésére NetB@nkon vagy TeleBankon
keresztül, a kezdeményezéssel egyidőben adott, a Nyereménybetétre szánt összeg elhelyezésére és a
Hirdetmény szerinti díjak illetőleg költségek megfizetésére vonatkozó átvezetési megbízással jogosult.

3.5.

A Banknál bankszámlával még nem rendelkező, Nyereménybetét szerződést kötni kívánó devizabelföldi
természetes személy az Interneten keresztül is jogosult – bankszámlaszerződés kötése
kezdeményezésével egyidejűleg – Nyereménybetét szerződéskötést kezdeményezni. Az így
kezdeményezett szerződéskötés esetén szükséges, hogy a Betétes a Bank valamely Bankfiókjában a
kezdeményezést követő 90 napon belül szerződéskötés céljából személyes megjelenjen, és szerződést
kössön.

3.6.

Nyereménybetét szerződés megkötése a Bank bármely Bankfiókjában személyesen is kezdeményezhető
a Nyereménybetétben elhelyezendő összeg, valamint a Hirdetmény szerinti díjak illetőleg költségek
pénztári befizetése, illetve ezen összegre korábban megadott átvezetési megbízás teljesülése igazolása
mellett, a befizetett/ átvezetett összegre.

3.7.

A TeleBankon keresztül kezdeményezett Nyereménybetét szerződés létrejöttéről a Bank visszaigazoló
levelet küld a Betétes által megadott levelezési címre. A Nyereménybetét szerződés az Igazolás keltének
időpontjában jön létre.
NetB@nkon keresztüli szerződéskötés kezdeményezés esetén a Bank a NetB@nk felületén ad
visszaigazolást a szerződés létrejöttéről, mely esetben a Nyereménybetét szerződés a Nyereménybetét
lekötés megtörténtéről szóló Igazolás időpontjában jön létre.
A Bankfiókban történő szerződéskötés kezdeményezése esetén a Nyereménybetét szerződés a Felek általi
aláírása napján jön létre.

3.8.

Nyereménybetét szerződés a Hirdetményben megjelölt névértékű, forintban meghatározott összegre
köthető, egy Nyereménybetét szerződéshez csak egy, a Nyereménybetét szerződésben meghatározott
összegre szóló névértékű Betéti okirat kerül kiállításra. A Nyereménybetét szerződésnek csak egy
tulajdonosa lehet, a Nyereménybetéthez Rendelkező, vagy Kedvezményezett nem jelölhető.

3.9.

Betétes tetszőleges számú Nyereménybetét szerződést jogosult kötni. Több Nyereménybetét szerződéshez
a Betétes csak ugyanazon Alfa számlát jelölheti Kapcsolódó bankszámlaként, erre is tekintettel Betétes –
ha annak feltételei egyébként fennállnak – csak egy Alfa számlaszerződés megkötésére jogosult.
Amennyiben a Betétes a Banknál egyéb számlacsomaggal bíró bankszámlákkal rendelkezik, ezen
korlátozás nem érvényesül.

3.10. A Nyereménybetét szerződés(ek) megkötését követően a Bank a Nyereménybetét összegéről minden
esetben egyedi azonosító számmal ellátott, a Betétes nevére szóló Betéti okiratot állít ki, mely okiratot a
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Betétes rendelkezése szerint vagy jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok szerint átadja részére, vagy
Felelős őrzésbe/ Letétbe vette/ veszi.
A kiállított Betéti okirat 2014.04.22. napjáig kötött Nyereménybetét szerződések esetén papír alapú
okiratként kerültek előállításra, mely – Felelős őrzésében / Letéti őrzésében lévő - okiratokat a Bank 2016.
február 21. napjával fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott Elektronikus okirattá alakítja.
A kiállított Betéti okirat 2014.04.22. napján, és azt követően kötött Nyereménybetét szerződések esetén
fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat (továbbiakban: Elektronikus okirat).
Az Elektronikus okirat –mindaddig, amíg az a Bank Felelős őrzésében / Letéti őrzésében van,
elektronikus formátumban létezik. Az okirat Betétes részére történő kiadásának szabályait a 3.11. pont
tartalmazza.
3.11. A Betéti okiratot a Betétes személyesen, az általa előzetesen megjelölt Bankfiókban veheti át, az erre
vonatkozó igénye Bankhoz érkezése napját követő 5. munkanaptól számított 30. napig. Az átvétel ezen
időn belüli elmulasztása esetén a Betéti okiratot a Bank, erre irányuló külön értesítés nélkül, Felelős
őrzésbe/ Letétbe vette/ veszi.
Amennyiben Betétes a Nyereménybetét szerződés kezdeményezésével vagy megkötésével egyidejűleg a
Betéti okirat átvételére irányuló szándékáról nem nyilatkozik, vagy nyilatkozata ellenére az okiratot a
fenti határidőben nem veszi át, a Bank az okiratot Felelős őrzésben/ Letétben tartja.
A Betéti okirat a Felelős őrzésből/ Letéti őrzésből a szerződés fennállása alatt is bármikor kikérhető.
Amennyiben 2014.04.22. után a Betétes a Nyereménybetét szerződés megkötésekor nyilatkozott a Betéti
okirat átvételi szándékáról, az részére papír alapú okiratként kerül kiállításra és átadásra a fenti határidők
figyelembe vétele mellett.
Amennyiben 2014.04.22. után a Betétes a Nyereménybetét szerződés megkötésekor nem kérte a Betéti
okirat átvételét, azt a Bank Elektronikus okiratként állítja elő, és ebben a formában tartja Letéti őrzésben.
Ha a Betétes a Betéti okiratot a Letéti őrzésből kikéri, azt a Bank minden esetben papír alapú okiratként
adja át azzal, hogy amennyiben a Letéti őrzésben Elektronikus okiratként tartotta, a papír alapú Betéti
okirat kiállításakor az Elektronikus okiratot megsemmisíti.
A papír alapú Betéti okirat a Betétes részére történő kiadását követően, e papír alapú formátumban
testesíti meg az okiratban foglalt jogokat és kötelezettségeket.
A Betétes kérésére papír alapúként előállított Betéti okirat Elektronikus okirattá nem alakítható.
3.12. A Bank a létrejött Nyereménybetét szerződés kapcsán a Betétes, mindenkor hatályos pénzmosásról és
terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai szerinti adatait tartja nyilván.

4.

A Kapcsolódó bankszámla és a Nyereménybetét viszonya

4.1.

A Kapcsolódó bankszámlához jelölt Rendelkező vagy Kedvezményezett joga a Nyereménybetét
szerződés létrehozására illetőleg ilyen szerződés feletti rendelkezésre nem terjed ki. Amennyiben a
Nyeremény pénzbeli ellenértéke (Megváltási értéke), avagy a Nyereménybetét visszaváltása esetén a betét
összege a Kapcsolódó bankszámlán, jóváírásra került, akkor ezen összegekre a Rendelkező illetőleg a
Kedvezményezett joga a bankszámlára vonatkozó általános szabályok, illetve a Számlatulajdonos által
meghatározott módon és mértékben kiterjed. A Kapcsolódó bankszámlán történt jóváírást követően a
jóváírt összeg feletti rendelkezés a vonatkozó bankszámla hirdetményben meghatározott díjak és
jutalékok mellett történik.

4.2.

Amennyiben a Kapcsolódó bankszámla Alfa számla, a hozzá kapcsolódó (utolsó) Nyereménybetét
megszűnése (visszaváltása) napját követő hónap utolsó napján a Betétes számlatulajdonos külön
rendelkezése nélkül – amennyiben Számlatulajdonos bankszámla csomagváltásról nem rendelkezik –
megszűnik, és amennyiben nem rendelkezett/ rendelkezik az azon levő összegről, azt a Bank Felelős
őrzésbe / Letétbe vette/veszi, és nem kamatozó függő számlán tartja.

4.3. Amennyiben a Kapcsolódó bankszámla megszűnik, a Nyereménybetét szerződés is megszűnik, kivéve, ha
a Betétes Kapcsolódó bankszámla megszűnése előtt a Nyereménybetéthez másik, a Banknál vezetett
bankszámlát kapcsolódó bankszámlaként jelöl meg.

5.

Ajándékozás

5.1.

Amennyiben Betételhelyező a Nyereménybetétet harmadik személy részére ajándéknak szánja, ez irányú
igénye kizárólag Bankfiókban történő személyes megjelenése esetén teljesíthető. Az
Ajándékozó
a
Nyereménybetétben elhelyezendő összeg Banknál vezetett bankszámlájára adott átvezetési megbízás,
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technikai számlára történő befizetése / átutalása igazolása mellett az ajándékozással érintett személy
legalább négy, jogszerűen birtokában levő személyazonosító adata közlése mellett jogosult
Ajándékozottat jelölni. Ajándékozottnak csak olyan személy jelölhető, aki jelen ÁSZF szabályai szerint
jogosult Nyereménybetét szerződés megkötésére. Az Ajándékozott részére elhelyezhető összeg
maximumát a Hirdetmény tartalmazza.
5.2.

A Bank a Nyereménybetétben elhelyezendő összeg és kapcsolódó díjak, költségek Ajándékozó Banknál
vezetett bankszámlájára adott átvezetési megbízása teljesítését, illetve a technikai számlán való jóváírást,
illetve olyan Ajándékozó esetén, aki a Banknál bankszámlával nem rendelkezik, Bankfióki pénztári
befizetést követően, Ajándékozóval írásbeli megállapodást köt az átvett pénzeszköz kezeléséről és
Ajándékkártyát bocsát az Ajándékozó rendelkezésére. Ezen Ajándékkártya birtokában, ha az
Ajándékozott az Ajándékkártya kibocsátásától számított 90 napon belül, bármely Bankfiókban
szerződéskötés céljából megjelenik, és a pénzmosásról szóló törvény rendelkezései szerint azonosítása
megtörténik, és adatai megegyeznek a Betételhelyező által a Bank rendelkezésére bocsátott adatokkal, úgy
a Bank a Nyereménybetét-szerződést az Ajándékozottal megköti, és ezzel az Ajándékozótól átvett
összeget Nyereménybetétként az Ajándékozott rendelkezésére bocsátja.
Az Ajándékozó az ajándékozási szándékától való elállását személyesen, az Ajándékkártyát kiállító
Bankfiókban, írásbeli kérelme benyújtásával hozhatja a Bank tudomására, mindaddig, amíg a Bank az
Ajándékozottal a Nyereménybetét szerződést meg nem kötötte.

5.3.

A Nyereménybetét szerződés megkötésének, Ajándékozott esetében is feltétele a Banknál vezetett
bankszámla, így amennyiben Ajándékozott a Nyereménybetét szerződés megkötésekor nem rendelkezik a
Banknál egy néven vezetett bankszámlával, úgy Alfa számla kötésére jogosult és köteles. Amennyiben
Ajándékozott a Nyereménybetét szerződés megkötésekor nem töltötte be a 18. életévét, úgy vele a
szerződéskötés kizárólag törvényes képviselője jelenlétében és írásban megadott jóváhagyásával történhet.

5.4.

Ajándékozott a Nyereménybetét szerződés megkötésekor az őt megillető összeg erejéig az egyes Betéti
okiratok névértékéről, a Bank által a Hirdetményben meghatározott névértékek figyelembe vétele mellett,
szabadon dönthet.

5.5.

Amennyiben az Ajándékozott a fent írt határidőn belül a Banknál nem jelenik meg, vagy azonosítása
bármely okból sikertelen (ideértve azt az esetet is, hogy azonosító okmánya szerinti adatai nem egyeznek
meg a Betételhelyező által közölt adatokkal), vagy Ajándékozó az ajándékozási szándékát a Bankhoz
intézett és általa személyesen az Ajándékkártyát kiállító Bankfiókban átadott írásbeli nyilatkozatával
visszavonta, úgy a Bank a határidő leteltét, illetve a sikertelen azonosítást vagy az ajándék
visszavonásáról szóló írásbeli rendelkezése Bankhoz történt eljuttatását követő munkanapon a
Nyereménybetétre szánt összeget – a kapcsolódó díj terhelése mellett – a Betételhelyező részére a Bankkal
megkötött megállapodásban megadott Banknál vezetett bankszámlára visszautalja vagy részére személyes
megjelenése esetén a Bank pénztárában kifizeti .

6.

A Nyereménybetét feletti rendelkezés módjai

6.1.

A Betétes a Nyereménybetétje és Nyereménye felett személyesen – a jogszabályban foglalt esetek
kivételével – szabadon rendelkezhet. A Nyereménybetét terhére kifizetést, a Nyeremény
felett/tekintetében rendelkezést a Bank kizárólag a Betéti okirat egyidejű bemutatása mellett teljesíthet.
Amennyiben a Betétes a Betéti okiratot a Bank Felelős őrzésébe/Letétbe helyezte, ezen őrzés fennállásáig
a Nyereménybetét feletti rendelkezés során a Betéti okirat bemutatottnak minősül.

6.2.

A Betétes a Nyereménybetét szerződés megszüntetésére, Nyeremény átvételére meghatalmazottat állíthat.
A meghatalmazást minden esetben közokiratban, vagy közjegyző által hitelesített okiratban kell megadnia.
A meghatalmazás csak eseti lehet, annak minden esetben tartalmaznia kell a megszüntetendő
/Nyereményre jogosító Nyereménybetét számát, illetve a Nyeremény átvételére jogosító meghatalmazás
esetén a Nyereménysorsolás időpontját./ Amennyiben meghatalmazott a Megváltási érték átvételére van
feljogosítva, a meghatalmazásnak, amennyiben a Nyereménybetét szerződés a 3.3.vagy a 14.4.2. pont
rendelkezései mellett kerül megkötésre, a Kapcsolódó bankszámla feletti – adott összegre szóló –
rendelkezést is tartalmaznia kell. Nyereménybetét szerződés megszüntetése illetőleg Nyeremény
meghatalmazott útján történő átvétele esetén a Betét okirat benyújtására – amennyiben az nem a Bank
Felelős őrzésében/ Letéti őrzésében van – a meghatalmazott köteles. A Betétes meghatalmazást külföldön
készült közokiratban is adhat, feltéve, hogy azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti
hatóság készítette/hitelesítette, illetve az adott ország megfelelő hatósága felülhitelesítette (ún. Apostille)
és csatolták annak hivatalos, magyar nyelvű fordítását.
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6.3.

A Betétes halála esetén a meghatalmazott Nyereménybetét / Nyeremény feletti rendelkezési joga
megszűnik, így a Bank a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzést követően a meghatalmazott
rendelkezését nem teljesíti. A meghatalmazott köteles a meghatalmazó elhalálozásának tényét a Banknak
haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Bankot felelősség nem
terheli.

6.4.

A Betétes elhalálozása esetén a Bank a Nyereménybetét összegét – a mindenkor érvényes jogszabályok
szerint – a hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek fizeti ki. Amennyiben több örökös van és azok a Bank
előtt tett közös nyilatkozatukban ellentétesen nem rendelkeznek, a megszolgált Nyeremény esetén a Bank
Megváltási értéket szolgáltatja ki abban az esetben is, ha a Nyeremény tárgybeli alakjában történő
átvételére nyitva álló határidő még nem telt le.
Amennyiben az elhunyt Betétes után haszonélvezeti örökös is van, a Bank a Nyereménybetét összegét az
állagörökös(ök)nek, az át nem vett, illetve a Kapcsolódó bankszámlán még jóvá nem írt Nyereményt a
haszonélvezeti örökös részére szolgáltatja ki.

7.

Nyereményalap, Kamatozás módja, Egységesített betéti
kamatlábmutató

7.1.

A Bank a Sorsolásban résztvevő Nyereménybetétek nem kamatos kamatából Nyereményalapot képez. A
Nyereményalap képzésére szolgáló kamat mértékét a Bank a Hirdetményben határozza meg. A Bank egy
Nyereményalapot képez, függetlenül attól, hogy a 8.1. pont szerinti, Sorsolásban részt vevő
Nyereménybetét szerződés megkötése a Banknál, vagy a Bank Hirdetményében megjelölt Közvetítő
partner(ei)nél történik, illetve a Sorsoláson a hivatkozott teljes, 8.1.pontnak megfelelő állomány vesz
részt.

7.2.

Amennyiben a Bank a Nyereményalapot a Hirdetményben meghatározott mértékben megosztja, az egyes
típusú Nyereményekhez rendelt rész-Nyeremény-alapokat, alaponként külön kezeli. A Nyereményalap
képzés minden rész-Nyereményalap tekintetében, a rá vonatkozó Nyereményidőszak lejáratával
újrakezdődik. A Nyereményidőszakokban fennmaradó tört összeg a következő Nyereményidőszak
Nyereményalapjába kerül.

7.3.

A Bank a Nyeremény típusonként megképzett rész-Nyereményalapok várható összege alapján jogosult a
Nyeremények pontos tárgyának és darabszámának a meghatározására. Az egyes rész-Nyeremény-alapok
terhére kisorsolandó Nyeremények tárgyát és darabszámát a Bank a Nyereménnyel érintett
Nyereményidőszak kezdő időpontját megelőző legalább 15 nappal korábban teszi közzé a
Hirdetményben.

7.4.

A kamat számítása a következő képlet alapján történik:
Kamat =

tőke x kamat % x naptári napok száma
365 x 100

A kamatozás kezdő napja a betétlekötés napja, utolsó napja pedig a Betét lejárati napját megelőző nap.
Kamat minden esetben a lejárat napján esedékes, amely kizárólag munkanap lehet (amennyiben a betét
lejárata nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanap lesz a lejárat napja.
7.5.

A megadott éves kamat mellett feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó
egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat
maximumát jelzi. Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelelő
tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a kamaton túli kamatos kamatait is be
kell számítania, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában.
Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, amennyiben a futamidő 365 napnál
kevesebb:

ahol
n= kamatfizetések száma
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r= az EBKM századrész
ti= a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma
(k+bv)i= az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege

8.

Nyeremény sorsolása, a Nyeremény feletti rendelkezés

8.1.

A Sorsoláson azon Nyereménybetétek jogosultak részt venni, amelyek legalább a Sorsolást megelőző
teljes hónapban (a hónap 1. napjától a hónap utolsó napjáig) forgalomban voltak. Amennyiben a Bank
ettől eltérően, rövidebb forgalomban elvárt időszakot írt elő, azt az egyes sorsolást megelőzően,
Hirdetményében teszi közzé.

8.2.

A Sorsoláson való részvételre jogosult Nyereménybetétek a Hirdetményben meghatározott időpontokban
Sorsolásban vesznek részt, amelyen a Bank – közjegyző jelenlétében – a Hirdetményében meghatározott
típusú Nyereményt sorsol ki.

8.3.

Az egyes Nyereménybetétek nyerési esélye (ún. Részvételi szorzó) azok névértékétől függ. A nyerési
esély minden esetben annyiszoros, ahányszorosa a Nyereménybetét névértéke a 10.000,- Ft, azaz Tízezer
forint összegnek. A Nyereménybetét a nyerési esély értéke szerinti valószínűséggel vesz részt valamennyi,
a Nyereménybetétre végzett Sorsoláson.

8.4.

A kisorsolt Nyeremény(ek) jogosultjairól a Betéteseket a Bank a honlapon és a Bankfiókokban közzétett
külön hirdetményben értesíti, melyben feltünteti a Nyereményre jogosult Nyereménybetét(ek) Betéti
okiraton írt azonosítóját, valamint a Nyeremény típusát (tárgy-, vagy gépjármű). E hirdetményt a Bank a
sorsolást követő naptól a következő sorsolás napjáig Bankfiókjaiban valamint honlapján közzéteszi.
Valamennyi sorsolási eredményt a Bank folyamatosan a honlapján teszi közzé.

8.5.

A Nyeremény átadása a Betétes Sorsolástól számított 30. napig jelzett igénye esetén, - amennyiben a
Nyertes másként nem rendelkezik – a Tárgynyeremény, illetve a tárgynyeremény fizikai átvételére
jogosító Rendelkező levél – az erre jogosult, és a Bank valamely Bankfiókjában személyesen megjelenő
Betétes részére történő kiszolgáltatásával történik. A Tárgynyeremény, illetve az annak átvételére jogosító
nyereményutalvány átvétele helyeként a Nyereményre jogosult Betétes a Bank bármely Bankfiókját
megjelölheti. A Rendelkező levél alapján átveendő tárgynyeremény kiszolgáltatásának időpontját a Bank,
illetve ha a Tárgynyereményt a Rendelkező levélen feltüntetett értékesítő szervezet adja át, úgy az
értékesítő szervezet egyezteti a Nyereményre jogosult Betétessel, aki tárgynyereményét a Rendelkező
levélen feltüntetett értékesítő szervezetnél veheti át. A tárgynyeremény átadási költségei (pl. odautazás,
szállítási költség, esetleges üzembe helyezési költségek/adó) a Nyereményre jogosult Betétest terhelik.
A Nyertes a tárgynyeremény kapcsán keletkező jog-, kellékszavatossági (jótállási) igényeit – ellenkező
rendelkezés hiányában - az értékesítő szervezettel szemben érvényesítheti.

8.6.

A Sorsolástól számított 30. napon túl a Nyeremény átadása akként történik, hogy az arra jogosult, és a
Bank valamely Bankfiókjában személyesen vagy meghatalmazott útján megjelenő Betétes részére a Bank
a kisorsolt tárgynyeremény Megváltási értékét a Kapcsolódó bankszámla javára jóváírja. A kisorsolt és át
nem vett Nyeremény Megváltási értéke iránti igény nem évül el, azonban annak átvételéig nem kamatozik.
Betétes a Sorsolástól számított 30 napon belül is dönthet akként, hogy a Megváltási érték jóváírását kéri.

8.7.

Amennyiben a Nyereményre jogosult Betétes a Nyeremény átvételekor a 18. életévét még nem töltötte be,
úgy a Nyeremény átvételére törvényes képviselője jelenlétében jogosult.

9.

Nyereménybetét szerződés megszűnése

9.1.

A Betétes a Nyereménybetétet bármikor visszaválthatja, azonban annak terhére részösszeg nem vehető ki.
A Betétes halálával a Nyereménybetét szerződés megszűnik. Betétes a Nyereménybetét visszaváltásáig/
megszűnéséig, folyamatosan jogosult minden olyan Sorsoláson való részvételre, mely előírt feltételeinek
megfelel akkor is, ha korábbi sorsoláso(ko)n Nyereményre jogosulttá vált.

9.2.

Ha a Nyereménybetét olyan időpontban szűnik meg, amikor a következő Sorsolásban való részvétel jogát
már megszerezte, de a soron következő Sorsolás még nem történt meg, a (megszűnt) Nyereménybetét a
következő sorsoláson még szerepel.

9.3.

A Nyereménybetét megszüntetése és összegének visszafizetése – amennyiben a Betéti okirat nincs a Bank
Felelős őrzésében/ Letéti őrzésében – a Betéti okirat, illetve a Betéti okirat esetleges elvesztése/
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megsemmisülése esetén a megsemmisítést kimondó jogerős közjegyzői végzés Bankhoz történő
benyújtása mellett történik.

10. A Betéti okirat elvesztése/megsemmisülése esetére vonatkozó
rendelkezések
10.1. A Betéti okirat elvesztését, illetve megsemmisülését a Banknak valamely Bankfiókjában a Betétesnek
személyesen vagy meghatalmazott útján haladéktalanul be kell jelenteni. A bejelentés alapján a Bank az
elvesztett illetőleg megsemmisült Betéti okirathoz tartozó Nyereménybetét terhére mindaddig, amíg a
közjegyzői okirat-megsemmisítési eljárás be nem fejeződött, és erről jogerős közjegyzői végzés a Bank
részére bemutatásra nem kerül, kifizetést nem teljesít, azonban e tény a Nyereménybetét sorsoláson való
részvételét nem akadályozza.
10.2. A Betéti okirat megsemmisítése közjegyző által történik, az okiratok megsemmisítésére vonatkozó
jogszabályi rendelkezések szerint. Ezen eljárás megindítása érdekében a Bank a Betétes kérésére, a
Hirdetményben meghatározott díj megfizetése mellett, részére igazolást állít ki, amelyben feltünteti az
érintett Betét okirat azonosítására alkalmas adatokat.
10.3. A Betétes az elveszett, illetve megsemmisült Betéti okirat által tanúsított betétösszeg, illetve az időközben
kisorsolt Nyeremény felett a megsemmisítést kimondó jogerős közjegyzői végzés alapján rendelkezhet.
10.4. A Bank a megsemmisítést kimondó közjegyzői okirat részére történő benyújtásával egyidejűleg a
Nyereménybetét szerződést megszünteti és Betéti okirat névértékét kifizeti.

11. A Nyereménybetéthez kapcsolódó költségek és díjak
11.1. A Bank a Nyereménybetétek után a Bankfiókokban
hatályos, vonatkozó Hirdetményben meghatározott
meghatározott esedékességgel. A Bank az esedékes
számolja el. Kapcsolódó bankszámla nélkül köthető
megfizetésének módját a Hirdetmény tartalmazza.

közzétett, illetve honlapján elérhető mindenkor
költségeket és díjakat számítja fel, az ott
díjakat a Kapcsolódó bankszámlának a terhére
Nyereménybetét szerződéshez kapcsolódó díjak

11.2. Amennyiben valamely Nyereménybetéttel kapcsolatos díj vagy költség a Nyereménybetét szerződés
megkötésével egyidejűleg esedékes, és a Kapcsolódó bankszámla egyenlege illetve az Ajándékozó által
befizetett összeg a díj/költség és Nyereménybetét együttes összegére nem nyújt elegendő fedezetet, a
Bank ez esetben a Nyereménybetét szerződést nem köti meg.

12. A Nyereménybetétre vonatkozó egyéb rendelkezések
12.1. A Nyereménybetét összegének visszafizetésére és a nyeremény forint ellenérték kifizetésére vonatkozó
követelés nem évül el.
12.2. A Nyereménybetét, illetve annak át nem vett Nyereménye – a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról
szóló jogszabályi rendelkezés szerint – bírósági eljárás során végrehajtás alá vonható, azonban azon
zálogjogot szerezni nem lehet.
12.3. A Nyereménybetét – annak legfeljebb névértéke erejéig a Betétes Banknál elhelyezett egyéb, látra szóló
és lekötött betéteivel összevontan – az Országos Betétbiztosítási Alap által, a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 209. §-219. § rendelkezései szerint
biztosított.
12.4. A Bank ügyleti biztosíték céljára Nyereménybetét szerződést nem köt.

13. Szerződési feltételek módosítása
13.1. Nyereménybetét kamata, költségei, és díjai módosítása
13.1.1. A Bank a megkötött és jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi Nyereménybetét vonatkozásában,
függetlenül a szerződéskötés időpontjától, a Nyereménybetét kamata, költségei és díjai a Betétes
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számára kedvezőtlen módosítására az alábbiakban meghatározott feltételek illetőleg körülmények
esetén jogosult.
A) A jogi, szabályozói környezet megváltozása, ezen belül
a) a Bank – hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül
érintő – tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező
tartalékolási szabályok változása, jegybanki rendelkezés vagy a Bankra kötelező egyéb
szabályozók megváltozása;
b) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.
B) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, ezen belül a Bank
forrásköltségeinek változása illetőleg pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen,
de nem kizárólagosan:
 Magyarország hitelbesorolásának változása,
 az országkockázati felár változása (credit default swap),
 jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása,
 a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása,
 a Magyar Állam vagy a Bank által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz
képest történő elmozdulása,
13.1.2. A Betétesnek nyújtott szolgáltatás díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik
személy általi megváltoztatása esetén a Bank jogosult az általa felszámított díjak és költségek (pl.
postaköltség) megváltoztatására.
13.1.3. A Bank a Nyereménybetét kamatát, díját vagy költségét, vagy a 13.1.2. pontban definiált költségeket
érintő, a Betétes számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább 15 nappal
megelőzően a Bankfiókokban kifüggesztett, valamint a Bank honlapján megjelentetett Hirdetményben
közzéteszi.
13.1.4. A Betétes, – ha a kamat-, díj-, vagy költségmódosítást nem fogadja el – jogosult a szerződést a
módosítás hatálybalépéséig, a Betéti okirat benyújtása mellett, azonnali hatállyal felmondani. Ha a
Betétes a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel,
a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni.

13.2. Egyéb szerződéses feltételek módosítása
13.2.1. Nyeremény meghatározása:
A Bank a Nyereményalapban képződött / várhatóan képződő kamatösszeg függvényében jogosult az
egyes sorsoláskor kisorsolandó Nyeremény(ek) meghatározására, melyet Hirdetményében tesz közzé. A
Bankot az összegyűlt kamatösszeg tekintetében terheli sorsolási kötelezettség, melyet nem csökkent az
esetlegesen általa fizetendő adó vagy járulék összege.
A Bank a Betétes által át nem vett Nyeremény ellenértékét a piaci érték figyelembevételével állapítja
meg, és teszi közzé. A közzétett ellenérték minden esetben a Betétest terhelő, de a Bank, mint kifizető
által levonandó adó/ járulék levonása mellett kerül kifizetésre (Megváltási érték).
13.2.2. A rész-Nyereményalapok számának, Sorsolásra jogosító időszakok időtartamának valamint a
Nyereménybetét sorsolási gyakoriságának megváltoztatása:
A Bank üzletpolitikai elvei, a Nyereményalap célhoz kötött felhasználási kötelezettsége és az ügyfél
igény reális kielégíthetősége függvényében és szem előtt tartásával jogosult a rész-Nyereményalapok
számának, a Sorsolásra jogosító időszakok időtartamának, valamint az egyes Nyereményalapok
Sorsolási gyakoriságának megváltoztatásáról dönteni. Ilyen módosításról a Bank a betéteseket a
változás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a honlapon, Bankfiókjaiban és Ügyintézési
helyszínen közzétett Hirdetményben köteles tájékoztatni.
13.2.3. A Nyereménybetét átalakítása:
A Bank üzletpolitikai elvei, a Nyereményalap célhoz kötött felhasználási kötelezettsége és az ügyfél
igény reális kielégíthetősége függvényében és szem előtt tartásával jogosult úgy dönteni, hogy a
Nyereménybetétet kamatozó takarékbetétté alakítja.
Amennyiben a Bank a fenti döntést meghozza, döntését, annak hatálybalépését megelőző legalább 3
hónappal Hirdetményében 2 országos (napi)lapban közzéteszi, úgy hogy a módosulás hatálybalépése
hónap első napjára esik.
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Ezen módosítás közzétételét követően, annak hatályba lépéséig a közzétételt megelőzően kötött
Nyereménybetét szerződések tekintetében a Bank a sorsolási kötelezettségének eleget tesz, utolsó
alkalommal a módosulás hatálybalépése hónapjában, azzal, hogy a módosulás hatálybalépése napjától a
Nyereménybetétben elhelyezett összeg után a Hirdetményben közzétett mértékű kamatot fizeti,
melynek jóváírása havonta, a Betétes Banknál vezetett bankszámláján kerül jóváírásra.
Egy esetleges átalakítást követően a Nyereménybetét szerződések kamatozó takarékbetét szerződésnek
tekintendők.
13.2.4. Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Bank az ÁSZF hatálya alá tartozó új
szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket a Betétes részére elérhetővé tesz és
melyeket a Betétes kifejezetten elfogad.
13.2.5. A Bank felhívja a Betétes figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy kísérje folyamatosan figyelemmel
az ÁSZF feltételeinek módosításait és hatályos szövegét.

14. A Posta ügyintézési helyein történő Nyereménybetét szerződés
megkötésének és kezelésének speciális szabályai
A Postai ügyintézési helyszíneken kötendő Nyereménybetét szerződések megkötésének és kezelésének –
az ÁSZF fenti rendelkezésektől – eltérő szabályait jelen pont tartalmazza.
14.1. Nyereménybetét szerződés kötésére kizárólag a Bank alábbi Hirdetményeiben



A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozó Hirdetményében,
valamint
a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén
alkalmazott kondíciókról, díjakról és jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

megjelölt Postai ügyintézési helyszíneken, az ott meghatározott időszakokban (ún. forgalmazási időszak)
van lehetőség.
14.2. Postahelyen Nyereménybetét szerződést kizárólag a 14.1. pont szerinti helyszínen, saját részre, az a
személyesen megjelenő, nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személy
kezdeményezhet és köthet, aki rendelkezik Magyarországon bejelentett állandó lakcímmel. Az ÁSZF 3.2.
pontja szerinti 14-18 év közötti természetes személy Postahelyeken akkor sem köthet Nyereménybetét
szerződést, ha a Banknál bankszámlával rendelkezik.
14.3. A Nyereménybetét szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a természetes személy ügyfél személyes
megjelenése alkalmával a szerződés megkötésekor a személyazonosítására szolgáló, a Nyereménybetét
szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi információt, a mindenkor hatályos pénzmosásról és
terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai szerinti adatait – ideértve a
személyi adatait – a Postahelyen megadja, valamint a Postahely által igényelt és/vagy jogszabályban
meghatározott dokumentumokat átadja és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. A Postahely jogosult a
Számlatulajdonos által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel
ellenőrizni.
14.4. Postahelyen Nyereménybetét szerződés az alábbi rendelkezések figyelembevétele mellett köthető:
14.4.1.

Kapcsolódó bankszámla nyitása / fenntartása nélkül, ebben az esetben, ha a Nyereménybetét
szerződést kötni kívánó Ügyfél a Banknál bankszámlával rendelkezik, az nem rendelődik
Kapcsolódó bankszámlaként a Nyereménybetéthez.

14.4.2.

2014.04.10. napjától az Ügyfél választása szerint, a Postai ügyintézési helyszínen megnyitott, a
„Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások Általános
Szerződési Feltételei” hatálya alá tartozó bankszámlájához - mint Kapcsolódó
bankszámlájához - is köthet Nyereménybetét szerződést. Ebben az esetben e
Nyereménybetétek tekintetében jelen ÁSZF 4.1. és 4.3. pontjai is alkalmazandóak, azzal, hogy
a Kapcsolódó bankszámlaként kizárólag a Betétes nevére szóló, Postahelyen nyitott
bankszámla jelölhető.

Két néven vezetett bankszámla tulajdonosai közös bankszámlájukhoz Nyereménybetét szerződést nem
köthetnek, ők, a jelen pont első bekezdésében írt módon köthetnek Nyereménybetét szerződést.
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14.5. Postahelyen történő szerződéskötés kezdeményezése esetén a Nyereménybetét szerződés, az Ügyfél és a
Bank nevében eljáró Postahely általi szabályszerű aláírása napján jön létre, a Nyereménybetétre szánt
összeg és a Hirdetmény szerinti díjak/költségek befizetése/ bankszámlára helyezése feltételével.
14.6. A Nyereménybetét szerződés alapján a Bank által kiállított Betéti okiratot a Bank a szerződés
megkötésével Felelős őrzésbe/ Letéti őrzésbe veszi, az a Betétes által, a Bank bármely Bankfiókjában
vagy a Bank telefonos ügyfélszolgálatán a +36 1 36 00 366 telefonszámon keresztül kezdeményezett
igénylés alapján, a Betétes által megjelölt Bankfiókban, az Ügyfél személyazonosítását követően vehető
át. A Betéti okirat átvételének helyszíne kizárólag a Betétes által megjelölt Bankfiók lehet, az ÁSZF 3.11.
pontja szerint. Postahely Betéti okirat átadására nem jogosult.
14.7. Postahelyen történő szerződéskötés esetén Ajándékozásra nincs lehetőség.
14.8. A Postahelyen kötött Nyereménybetét szerződés esetén a Betétes a tulajdonában álló Nyereménybetét
felett / Nyeremény vonatkozásában kizárólag a Posta erre jogosult, a Bank és a Posta honlapján megjelölt
Postahelyein és a vonatkozó Hirdetményében szereplő forgalmazási időszakban rendelkezhet, a 6.
pontban meghatározott, vonatkozó feltételek szerint.
A Betétes részére kiadott Betéti okirat elvesztése vagy megsemmisülése esetén a jelen ÁSZF 10.2
pontjában írt, a Közjegyzői eljárás megindításához szükséges igazolást a Betétes személy megjelenésével
Bankfiókban kérheti. Postán keresztül igazolás nem igényelhető.
14.9. A Nyereményjegyzék az ÁSZF 8.4. pontjában feltüntetett helyeken túl, a Posta értékesítésre jogosult
ügyfélszolgálati helyiségében is kihelyezésre kerül.
14.10. A Postahelyen kötött Nyereménybetét szerződés esetén a Nyeremény átadása – amennyiben a Nyertes
másként nem rendelkezik – a Sorsolástól számított 30. napig bejelentett igénye alapján a Tárgynyeremény,
illetve a tárgynyeremény fizikai átvételére jogosító Rendelkező levél a Posta bármely értékesítésre kijelölt
Postahelyen személyesen megjelenő Betétes részére történő kiszolgáltatásával történik. A
Tárgynyeremény/Nyereményutalvány átvétele helyeként a Nyereményre jogosult Betétes a Posta bármely
értékesítésre kijelölt postahelyét megjelölheti. A tárgynyeremény kiszolgáltatásának időpontját a Posta,
illetve ha a Tárgynyereményt a Rendelkező levélen feltüntetett értékesítő szervezet adja át, úgy az
értékesítő szervezet telefonon egyezteti a Nyereményre jogosult Betétessel, aki tárgynyereményét,
amennyiben Rendelkező levél kerül átadásra a Rendelkező levélen feltüntetett értékesítő szervezetnél
veheti át. A tárgynyeremény átadási költségei (pl. odautazás, szállítási költség, esetleges üzembe
helyezési költségek/adó) a Nyereményre jogosult Betétest terhelik.
A Nyertes a tárgynyeremény adásvételéből eredő jog-, kellékszavatossági (jótállási) igényeit – ellenkező
rendelkezés hiányában – azaz értékesítő szervvel szemben érvényesítheti.
A Betétes bármely értékesítésre kijelölt Postahelyen személyesen tett nyilatkozatától függően, a kisorsolt
tárgynyeremény Megváltási értékének bankszámlára történő átutalását /postai kifizetési utalvánnyal
történő kiküldését a Sorsolástól számított 30. napon túl bejelentett igénye esetén a Bank a Betétes által
megjelölt bankszámlára/lakcímre teljesíti. A kisorsolt és át nem vett Nyeremény Megváltási értéke iránti
igény nem évül el, azonban annak átvételéig nem kamatozik. Betétes a Sorsolástól számított 30 napon
belül is dönthet akként, hogy a Megváltási érték bankszámlára történő átutalását/postai kifizetési
utalvánnyal történő kiküldését kéri.
14.11. A Postahelyen kötött Nyereménybetét szerződés esetén a Nyereménybetét visszaváltása a Betéti okirat;
esetleges elvesztés, megsemmisülés esetén a közjegyző által kiállított jogerős megsemmisítési okirat
benyújtása mellett, kizárólag a Postahelyeken személyesen az ügyfél személyazonosítását követően
kezdeményezhető. Nincs szükség a fenti okiratok benyújtására, ha a Betéti okirat a Bank Felelős
őrzésében/ Letéti őrzésében van. A Nyereménybetét szerződés megszűnése tekintetében a további
irányadó szabályok a 9. pontban rögzítettek.
14.12. A Postahelyeken kötött Nyereménybetét szerződéshez kapcsolódó Hirdetmény az ÁSZF 1.4. pontjában
megjelölt helyeken kerül kihelyezésre.
14.13. Jelen fejezetben eltérően nem szabályozott kérdésekben a Postahelyeken megkötött Nyereménybetét
szerződésre jelen ÁSZF általános szabályai alkalmazandók.

15. A Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőknél történő Nyereménybetét
szerződés megkötésének és kezelésének speciális szabályai
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A Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő(k)nél kötendő Nyereménybetét szerződések megkötésének és
kezelésének – az ÁSZF fenti rendelkezéseitől – eltérő szabályait jelen pont tartalmazza.
15.1. Nyereménybetét szerződés kötésére Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő(k)nél kizárólag a Bank
Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő hálózatban értékesített lakossági Takarék Nyereménybetét lakossági
Takarék Nyereménybetét Hirdetményében megjelölt Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő(k)
Ügyfélforgalmi helyiségeiben van lehetőség.
15.2. Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőknél Nyereménybetét szerződést kizárólag a 15.1. pont szerinti
helyszínen, saját részre, az a személyesen megjelenő, nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgárságú
természetes személy kezdeményezhet és köthet, aki rendelkezik Magyarországon bejelentett állandó
lakcímmel. 14-18 év közötti természetes személy Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő(k)nél nem köthet
Nyereménybetét szerződést.
15.3. A Nyereménybetét szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Ügyfél személyes megjelenése
alkalmával a szerződés megkötésekor a személyazonosítására szolgáló, a Nyereménybetét szerződés
megkötéséhez szükséges valamennyi információt, a mindenkor hatályos pénzmosásról és terrorizmus
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai szerinti adatait – ideértve a személyi
adatait – a Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél megadja, valamint a Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő
által igényelt és/vagy jogszabályban meghatározott dokumentumokat átadja és a szükséges
nyilatkozatokat megtegye. A Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő jogosult az Ügyfél által szolgáltatott
adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni.
15.4. Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőknél Nyereménybetét szerződés kizárólag Kapcsolódó bankszámla
nyitási vagy fenntartási kötelezettség nélkül nyitható. Abban az esetben, ha a Nyereménybetét szerződést
kötni kívánó Ügyfél a Banknál vagy a Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél bankszámlával rendelkezik,
az nem rendelődik ún. Kapcsolódó bankszámlaként a Nyereménybetéthez.
15.5. Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőknél történő szerződéskötés kezdeményezése esetén a Nyereménybetét
szerződés, az Ügyfél, és a Bank nevében eljáró Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő általi szabályszerű
aláírása napján jön létre a Nyereménybetétre szánt összeg és a Hirdetmény szerinti díjak/költségek
befizetése feltételével.
15.6. A Nyereménybetét szerződés alapján a Bank által kiállított Betéti okiratot, a Betétes eltérő rendelkezése
hiányában, a Bank a szerződés megkötésével Letéti őrzésbe veszi. A Betéti okirat a Betétes által, a
Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő Ügyfélforgalmi helyiségében vagy a Bank telefonos ügyfélszolgálatán
a +36 1 3344 344 telefonszámon keresztül kezdeményezett igénylés alapján, a Betétes által megjelölt
Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő Ügyfélforgalmi helyiségben, a Betétes személyazonosítását követően
vehető át. A Betétes kizárólag azon Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő Ügyfélforgalmi helyiségei közül
jelölheti meg az átvétel helyszínét, ahol a szerződést kötötte.
15.7. Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél történő szerződéskötés esetén Ajándékozásra nincs lehetőség.
15.8. A Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőknél kötött Nyereménybetét szerződés esetén a Betétes a
tulajdonában álló Nyereménybetét felett / Nyeremény vonatkozásában kizárólag adott (szerződéskötéssel
érintett) Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő (bármelyik, lakossági Nyereménybetét Hirdetményében
megjelölt) Ügyfélforgalmi helyiségében rendelkezhet, a 6. pontban meghatározott, vonatkozó feltételek
szerint.
A Betétes részére kiadott Betéti okirat elvesztése vagy megsemmisülése esetén a jelen ÁSZF 10.2
pontjában írt, a Közjegyzői eljárás megindításához szükséges igazolást a Betétes személyes megjelenés
mellett a szerződéskötéssel érintett Szövetkezeti Hitelintézeti közvetítő Ügyfélforgalmi helyiségében
kérheti.
15.9. A Nyereményjegyzék az ÁSZF 8.4. pontjában feltüntetett helyeken túl, a Szövetkezeti hitelintézeti
közvetítő(k) Ügyfélforgalmi helyiségében és honlapjá(i)n is kihelyezésre kerül.
15.10. A Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőknél kötött Nyereménybetét szerződés esetén a Nyeremény átadása
– amennyiben a Nyertes másként nem rendelkezik – a Sorsolástól számított 30. napig bejelentett igénye
alapján, a Tárgynyeremény, illetve a Tárgynyeremény fizikai átvételére jogosító Rendelkező levélnek az
érintett Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél személyesen megjelenő Betétes részére történő
kiszolgáltatásával történik. A Tárgynyeremény/Rendelkező levél átvétele helyeként a Nyereményre
jogosult Betétes az adott Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő bármely Ügyfélforgalmi helyiségét
megjelölheti. A Tárgynyeremény kiszolgáltatásának időpontját a szerződéskötéssel érintett Szövetkezeti
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hitelintézeti közvetítő, illetve ha a Tárgynyereményt a Rendelkező levélen feltüntetett értékesítő
szervezet adja át, úgy az értékesítő szervezet telefonon egyezteti a Nyereményre jogosult Betétessel, aki
tárgynyereményét a szerződéskötéssel érintett Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő Ügyfélforgalmi
helyiségében vagy amennyiben Rendelkező levél kerül átadásra, a Rendelkező levélen feltüntetett
értékesítő szervezetnél veheti át. A tárgynyeremény átadási költségei (pl. odautazás, szállítási költség,
esetleges üzembe helyezési költségek/adó) a Nyereményre jogosult Betétest terhelik.
A Nyertes a tárgynyeremény adásvételéből eredő jog-, kellékszavatossági (jótállási) igényeit – ellenkező
rendelkezés hiányában – az értékesítő szervvel szemben érvényesítheti.
A Betétes érintett Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél legalább teljes bizonyító erejű okiratban tett
írásbeli nyilatkozatától függően, a kisorsolt Tárgynyeremény Megváltási értékének bankszámlára történő
átutalását /postai kifizetési utalvánnyal történő kiküldését a Sorsolástól számított 30. napon túl bejelentett
igénye esetén a Bank a Betétes által megjelölt bankszámlára/lakcímre teljesíti. A kisorsolt és át nem vett
Nyeremény Megváltási értéke iránti igény nem évül el, azonban annak átvételéig nem kamatozik. Betétes
a Sorsolástól számított 30 napon belül is nyilatkozhat akként, hogy a Megváltási érték bankszámlára
történő átutalását/postai kifizetési utalvánnyal történő kiküldését kéri.
15.11. Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél kötött Nyereménybetét szerződés esetén a Nyereménybetét
visszaváltása a Betéti okirat; esetleges elvesztés, megsemmisülés esetén a közjegyző által kiállított
jogerős megsemmisítési okirat benyújtása mellett, kizárólag az érintett Szövetkezeti hitelintézeti
közvetítő bármely értékesítésbe bevont Ügyfélforgalmi helyiségében személyesen, az ügyfél
személyazonosítását követően kezdeményezhető. Nincs szükség a fenti okiratok benyújtására, ha a Betéti
okirat a Bank Letéti őrzésében van. A Nyereménybetét szerződés megszűnése tekintetében a további
irányadó szabályok a 9. pontban rögzítettek.
15.12. Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél kötött Nyereménybetét szerződéshez kapcsolódó Hirdetmény az
ÁSZF 1.4. pontjában megjelölt helyeken kerül kihelyezésre.
15.13. Jelen fejezetben eltérően nem szabályozott kérdésekben a Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél
megkötött Nyereménybetét szerződésekre jelen ÁSZF általános szabályai alkalmazandók.

16. Panaszkezelés
16.1.

A Betétes a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyból eredő, azzal kapcsolatos észrevételeit, panaszát,
reklamációját megteheti:
A) Személyesen
a) Bank Bankfiókjaiban kötött Nyereménybetét szerződés vonatkozásában személyesen és írásban
bármelyik Bankfiókban – a nyitvatartási idő alatt,
b) Postahelyeken kötött Nyereménybetét szerződés vonatkozásában személyesen és írásban az
értékesítésre kijelölt bármelyik postahelyen – a nyitvatartási idő alatt,
c) Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél kötött Nyereménybetét szerződés vonatkozásában a
16.1.E. pontban írt rendelkezések szerint.
B) Postai úton
a) A Bank székhelyére címzett postai levél útján (1082 Budapest, Üllői út 48.), vagy honlapról
(www.takarek.hu vagy www.posta.hu) letölthető Panaszbejelenő Nyomtatványok bármelyikének
kitöltésével és elküldésével.
b) Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél kötött Nyereménybetét szerződés vonatkozásában a 16.1.E.
pontban írt rendelkezések szerint.
C) Elektronikus levélben
a) A Bank részére küldött e-mailben a panaszkezeles@takarek.hu, vagy info@takarek.hu e-mail címre
b) Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél kötött Nyereménybetét szerződés vonatkozásában a 16.1.E.
pontban írt rendelkezések szerint.
D) Telefonon
 A Bank Bankfiókjaiban kötött Nyereménybetét szerződés vonatkozásában a +36 1 3344-344,
 Postahelyeken kötött Nyereménybetét szerződés vonatkozásában a +36 1 3600 366,
 Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél kötött Nyereménybetét szerződés vonatkozásában lásd 16.1.E.
pont, illetve a +36 1 3344-344
telefonszámon.
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E) Szövetkezeti hitelintézeti közvetítőnél kötött Nyereménybetét szerződés vonatkozásában a Betétes a
Szövetkezeti hitelintézet Panaszkezelési Szabályzatában rögzített panasz bejelentésére szolgáló
csatornák bármelyikén jogosult a panaszt megtenni.
16.2. Az elektronikus, illetve telefonon (kizárólag a Bank ügyfélszolgálatán, a +36 1 3344 344 és a +36 1
3600 366 telefonszámokon) keresztüli bejelentés lehetősége a hét minden napján, 0-24 óráig áll az
Ügyfelek rendelkezésére.
16.3. A Bank termékeivel kapcsolatos panaszok benyújtása és rendezése, valamint a panasz Bank általi
rendezése elleni jogorvoslatra irányadó szabályokat a Bank Panaszkezelési Tájékoztatója tartalmazza, az
ÁSZF hatálya alá tartozó termék Postahelyi értékesítési tevékenységével összefüggő panaszok
vonatkozásában pedig a Magyar Posta Zrt. Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzata alapján, míg a
Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő értékesítési tevékenységével/ nem közvetítői tevékenységével
összefüggő panaszok vonatkozásában adott értékesítést végző Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő
Panaszkezelési Szabályzata az irányadó.
A Bank Panaszkezelési Tájékoztatója teljes terjedelmében a Bank honlapján (www.takarek.hu), valamint
a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu), a Magyar Posta Zrt. Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzata
a www.posta.hu honlapon és a Postahelyeken érhető el.
A Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő(k) panaszkezelési szabályzatának elérhetőségét az értékesítésben
közreműködő Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő(k) Hirdetménye tartalmazza.

17. Záró rendelkezések
Az ÁSZF hatálya alá tartozó Nyereménybetét elnevezése 2017. június 26. napjától: Takarék
Nyereménybetét, mely tény a termék feltételeit, kondícióit nem érinti.
17.1. Az ÁSZF hatályba lépése
Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF rendelkezései 2018. április 16. napján lép(nek)
hatályba. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a hatályba lépést követően keletkezett és a módosítás időpontjában
már az ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra teljes körűen kell alkalmazni.
17.2. Az ÁSZF közlése
A Bank az ÁSZF-et Ügyfelei rendelkezésére bocsátja, saját, és a Közvetítők Internetes honlapján
közzéteszi, valamint azt az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségekben (Bankfiókjaiban,
Szövetkezeti hitelintézeti közvetítő(k) Ügyfélforgalmi helyiségében és a Posta értékesítésre kijelölt posta
helyein) megtekintés céljából kihelyezi.
Budapest, 2017. április 11. napján
TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt.
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