
BEVÉTELI KÖNYVECSKE
a

Debreczeni Takarékpénztártól,
A Takarékpénztár hasznai ezek:

1. Alkalmat nyújt mindenkinek, hogy csekély mennyiségű pénzét is ka
matoztathassa, a mellett biztosítva legyen, hogy az el nem vész; ha szüksége 
van r á : akár részben, akár egészben könnyen és hamar visszavehesse.

2. Alkalmat nyújt mindenkinek, ki zálogot vagy más biztosítékot tud 
adni, hogy uzsora nélkül kölcsönpénzt vehessen.

3 A takarékosságot és pénzforgalmat, és az ezekből eredő közvagyo
nosságot s közvetve az erkölcsiséget előmozdítja; s ezáltal az egész polgári tár
saságra nézve hasznos befolyást gyakorol.

A d eb recz en i  T a k a r é k p é n z tá r  a lap szabálya in ak

G. iS- A Takarékpénztár számadásai mindenkor a folyó pénznemben ve
zettetnek.

L  §• Legkissei)b mennyiség, melynél kevesebbet a pénztár bevenni nem 
tartozik, 50 kr.

8. §. A betételektől következőleg tizet kamatot a pénztár: egy forintnál 
kevesebb összegtől semmit, egy forinttól, határozatlan összegig rendszerént 
5 % -lit ; — azonban fentartja magának a jogot a társulat, hogy a betételek után 
fizetendő kamatot, a körülmények kívánatéra, a választmány által lejebb szál
líthassa, vagy fölemelhesse. Leszállítás esetében a hivatalos lapokban közhírré 
teendő, hogy a betevőknek szabadságában áll, betételeiket a felmondásra sziik- 
iséges határnapokon belül, visszafizettetni.
L  9. §. A kamatok, a betéteit követő naptól, a kivétel napjáig számíttatnak, 
s csak egesz forintokat tevő összegek után vettetnek k i ; —  a visszafizetéseknél 
a krajezárok tört részei számításba nem vétetnek.

10. §. Ha egy könyvecskén levő betét egészen kivétetik, akkor az utána 
járuló kamat is kiszámittatik, és kiadatik; különben a kamatok fél évenként 
számíttatnak ki, s Január 1-től 15-ig és Julius 1-től 15-ig kivehetők. —  Ez 
időszakokban fel nem vett kamatok, említett hónapok első napjától, mint az 
eredetileg betett tőkék, kamatoznak.















__- - - 'T I .  §. A betétekről könyvecske adatik, melybe úgy a betett, mint ä ET-
vett összegek betűvel és számmal a napibiztos, pénztárnok, és könyvvezető alá-  ̂
írása mellett bejegyeztetnek.

12. §. Minden tekintet nélkül a betevő nevére — csupán a könyvecske 1
előmutatójának tizet a pénztár; s az előmutató mindaddig törvényes tulajdonos- * 
nak tekintetik, mig az ellenkező törvényszeriileg bebizonyítva, s arról a pénztár t 
formaszerént értesítve nincs; s ha a könyvecskének törvényes megsemmisítése 
vagy bírói letiltás a fizetést nem akadályozza; ha végre a betevő azon záradé-' | 
kot nem iktattatta betéti könyvecskéjébe, hogy a betéti összeg csak neki sze
mélyesen, vagy engedményesének s meghatalmazottjának fizettessék ki. — Ha az 1 
ily záradékkal ellátott könyvecskék másnak engedményeztetnének, a bemutató- [ 
nak az engedményessel ugyanazonosságát bizonyitnia kell. —  Az ily engedmé- ' 
nyezésnek, vagy a betéti összeg felvételére meghatalmazásnak, mindenkor a be
téti könyvecskékre, az első betevőnek, úgy annak, kinek részére az átadás I 
történt, hiteles aláírásaikkal kell feljegyeztetni. I

13. §. A pénztár csak oly betételek után fizet kamatot, melyek legalább 
15 napig a pénztárban hagyattak. —

A betételek visszafizetési idejére nézve következő szabályok szolgálnak:
Visszafizettetik a betétei 50 krtól — 20 írtig azonnal,

51 írttól —  100 írtig íizennégynap,
101 írttól —  500 írtig egy hó,
501 írttó l— 2000 írtig két hóval előre lett 

felmondás mellett. Azonban szükséges, hogy a nagyobb összeg, mielőtt felmon- I 
datnék, legalább is annyi ideig lett légyen betéve az intézetnél, mennyi a fel
mondásra, az imént előadottak szerént kívántatik, különben az ily visszafizetett 
betéti tőkéktől, mint nem használhatótoktól, a pénztár kamatot adni nem tar
tozik. A fentebbi felmondási határidők a társulatra is kötelezők, ha a betevők 
tőkéit visszafizetni akarná — Kölcsönös megegyezés esetében, a visszafizetések 
elébb is történhetnek.

14. §. Ha a betett tőke kamatjával együtt egészen kivétetik, a betéti 
könyvecske a pénztárnál visszatartatik, s a kifizetésről okmány gyanánt szolgál.

15. §. Ha valamely betevő vagy előmutató, könyvecskéjén levő egész 
tőkéjét vagy annak részét felmondaná, s a felmondási határnap lejártával ki 
nem venné, sem a felmondást vissza nem vonná, a felmondott összeg, a felmon
dás lejárta napjától fogva letéteménynek tekintetik, s tőle semmi kamat nem 
fizettetik. —

1G. §. Ha a betéti könyvecske elveszne, szabadságában áll a károsnak, 
az elveszett könyvecske szálúja és összege bemondásával, a takarékpénztári: >1 
jelentést tenni, hol arról a betéti főkönyv illető lapján, jegyzés tétetik, s biz+̂ - 
sittatik káros, hogy a bejelentett könyvecskére, sem tőke, sem kamat nem fizet
tetik ki, oly előmutatónak, ki tulajdon jogát, kellően bebizonyítani nem képes. 
Ezen előjegyzés hatálya azonban, csupán 30 napig tart, mely idő alatt a káros
nak tetszésére hagyatik, hogy a törvényes megsemmisítés végett, a kellő lép - 
seket megtevén, arról a pénztárt törvényesen értesittesse, különben a 30 nap 
elteltével, a feljegyzés kitöröltetik.

17. §. A betéti könyvecskék megsemmisitésénél, a magán oklevelekre 
nézve szokásos törvényes eljárás követendő. — _____

IJebreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. I). I


