TÁJÉKOZTATÓ
A MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATA SZERINTI
PÉNZFORGALMI DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉRŐL
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) H-FH-I-B-208/2014. sz. határozatában arra kötelezte a Bóly és Vidéke
Takarékszövetkezetet, hogy a határozatban megnevezett fizetési műveletek díjait módosítsa és a díjmódosításból
eredő többlet díjakat térítse vissza az érintett ügyfeleknek.
A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatja ügyfeleit, hogy bankkártya hirdetményeit 2014. szeptember
15., a lakossági számlavezetés hirdetményét 2014. szeptember 22. érvényességgel módosította.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.33.219/2014/2. számú végzése által felfüggesztett
díjvisszatérítést, a határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított per lezárását követően a Takarékszövetkezet
végrehajtotta.
1.

Amennyiben az ügyfél 2016.09.14-én rendelkezett a Takarékszövetkezetnél bankszámlával:
Az MNB határozat szerint visszatérítendő többlet díjakat egy összegben 2016.09.14-én jóváírta az ügyfél
bankszámláján, melyről a szeptember havi bankszámla kivonaton nyújtunk tájékoztatást.

2.

Amennyiben az ügyfél 2016.09.14-én már nem rendelkezett a Takarékszövetkezetnél bankszámlával:
Amennyiben a díjvisszatérítésben érintett ügyfél már nem rendelkezik számlával a Takarékszövetkezetnél,
a 100 Ft-ot meghaladó díjvisszatérítésre jogosult ügyfelek részére a Takarékszövetkezet postai úton, a
Takarékszövetkezetnél nyilvántartott, utolsó megadott számlakivonat levelezési címre küldött levélben ad
tájékoztatást legkésőbb 2016. szeptember 30-ig.
A kiküldött értesítő levélben foglaltak szerint a díj visszatérítésére tett nyilatkozatban az alábbi lehetőségek
egyike választható:
• készpénzben történő felvétel a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén pénztári órákban
• megjelölt bankszámlára történő átutalással
• lemondás a díjvisszatérítésről.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, ha címváltozás történt vagy az átutalt összeg a Takarékszövetkezethez visszaérkezik,
az át nem vett visszatérített díj a Takarékszövetkezet bármely egységében, nyitvatartási időben legkésőbb 2017.
szeptember 30-ig felvehető.
A JÓVÁÍRÁSBAN ÉRINTETT SZÁMLA ÉS TRANZAKCIÓ TÍPUSOK
Az MNB által előírt díjvisszatérítés a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet azon ügyfeleit érintheti, akik
Lakossági bankszámla, Ifjúsági bankszámla, PLATÁN megtakarítási számla (Lakossági látraszóló
számlabetét) termékük esetében a megjelölt időszakban az alábbi tranzakciókat kezdeményezték és a hirdetmény
szerinti díjmódosítás hátrányosan érintette a felszámításra kerülő díjat:
1.

Házon belüli eseti átutalás

2014.02.01 – 2014.09.22 -ig

2.

Rendszeres átutalási megbízás

2012.12.15 – 2014.09.22 -ig

3.

Lakossági átutalási betétből/PLATÁN 2013.09.11 – 2014.09.22 -ig
megtakarítási számláról történő kp. felvét
pénztáron keresztül

4.

Bankkártyás vásárlás

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet, 2016.09.16.

2013.02.05 - 2013.04.07-ig
2013.09.16 - 2014.09.15-ig

illetve

