
A Takarékpénztár hasznai ezek:

I.

Alkalmat nyújt mindenkinek, hogy csekély mennyiségű pénzét 
is kamatoztassa, a mellett biztosítva legyen, hogy az el nem vesz; ha 
szüksége van rá, akár részben akár egészben, könnyen és hamar 
visszavehesse.

II.

Alkalmat nyújt mindenkinek, ki zálogot vagy más biztosítékot 
tud adni, hogy nagy kamat nélkül kölcsön pénzt vehessen.

III.

A takarékosságot és pénzforgalmat, s az ezekből eredő köz
vagyonosságot, s közvetve az erkölcsiséget előmozdítja, s ez által az 
egész polgári társaságra nézve hasznos befolyást gyakorol.

1 .
A takarékpénztár elfogad pénzbetételeket könyvecskére 1 

frttól kezdve bár mily összegig; ezen könyvecskében a betevő neve, 
a betétei napja, a betett összeg mennyisége, a betevő felekkel megál
lapított kamat s egyéb feltételek lesznek kiteendök.

Az ekként elhelyezett összegekre következő felmondási idő 
állapittatik meg:

20 frtig felmondás nem kívántatik.
21 frttól 100 frtig 8 nap.
101 frttól 500 frtig 30 nap.
501 frttól 1000 frtig 2 hónap.
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A kamatláb b felemelése vagy lejebb szállítása az igazgató
ságra bizatik, miről a betevők az országos hivatalos lapban azon 
megjegyzéssel értesitendök, miszerint a betevőknek joguk leend beté
teleiket egy bizonyos határ idő alatt visszavehetni; ugyanezen módon 
tétetnek közé a társulat minden más hirdetményei is.

3.
Minden betét a betevés utáni 15 és a kivétel előtt 15 napig 

kamatozik, 30 napra számítva minden hónapot.
Fél évenként, azaz január és július 1-sö napjain .a betét után 

járó ki nem vett kamat tökésittetik, az úgy tőkésített kamat után újabb 
kamatfizetésnek csak azon esetben lesz helye, ha ez a január 1-sö, 
július 1-sö — és julius 1-sö január 1-sö napjáig terjedő félévi időköz 
alatt ki nem vétetik.

4.
A takarékpénztári könyvecskék bizonyos névre szólnak ugyan, 

azonban a betéti könyvecskék szerint járuló összeg az elömutatónak, 
ha a betétei alkalmával a betevő a betéteinek személyesen vagy meg- 
bizottjának leendő kifizetését világosan ki nem kötötte, — a betevö- 
veli személyes ugyanazonossága igazolása nélkül kifizettetik.

5.
A betéti könyvecskékért az intézetnek fizetendő dij, a betéte

lek arányához képest az ügyviteli szabályok értelmében 10'kr. mini
mum és 50 kr. maximummal állapíttatnak meg.

6.
Ha valamely felmondott összeg a felmondási határnapon fel 

nem vétetik, az mint uj betétei tekintetik ; s újra kamatoztatik, s felvé
teléhez újabb felmondás kívántatik.

7 .
Minden az intézet által felmondott töke a felmondási határidő 

elmúltával megszűnik kamatozni és csak mint letétemény a megálla
pított örzésdij mellett fog kezeltetni.

Debreczen, 1876. Nyom. a város könyvnyomdájában. Ag.

1001 írton felül 3 hónap — Ezen felmondási hatáfidötoli 
eltérésnek a felekkeli külön egyezkedés esetében lehet helye.


