LEKÖTÖTT SZÁMLABETÉTEI
Természetes személyek részére

Érvényes: 2017.10.05-tıl

2017.10.05-tıl megszőnt az éven túli lekötött számlabetét forgalmazása.
Periodikus lekötött betét (fix kamatozású)
Betétösszeg/éves betéti kamatláb
Betétösszeg/éves betéti kamatláb
Lekötési
50 000 –
1 000 000 Ft
Lekötési
50 000 –
1 000 000 Ft
idıszak:
1 000 000 Ft
felett
idıszak:
1 000 000 Ft
felett
1 hónap:
0,4 %
0,4 %
2 hónap:
0,4 %
0,4 %
3 hónap:
0,45 %
0,45 %
6 hónap:
0,7 %
0,7 %
9 hónap:
0,4 %
0,4 %
12 hónap:
0,8 %
0,8 %
„Nyugdíjas számlacsomag” esetén, bankfiókban kezdeményezett lekötésekre érvényes betéti kamat kedvezmény:
+ 0,25 % pont. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Számlatulajdonos a fizetési számlához „Nyugdíjas
számlacsomag” Kiegészítı szerzıdést kössön. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
Periodikus lekötött betét (változtatható kamatozású) Meglévı állományra. 2013.01.02-tıl új betét nem nyitható!
Betétösszeg/éves betéti kamatláb
kamatláb
0 - 500 000 Ft
500 001 - 2 000 000 Ft
2 000 000 Ft felett
lekötési idıszak: 1
érvényessége:
felett
hónap
2014.09.15-tıl
0,1 %
0,4 %
0,9 %
2015.06.23-tól
0,1 %
0,25 %
0,75 %
2015.08.03-tól
0,1 %
0,1 %
0,6 %
5 000 000 Ft feletti összegő betét esetén egyedi kamat megállapítására van lehetıség, melynek mértékérıl a
Takarékszövetkezet saját hatáskörben dönt. A kamatkorrekció a meghirdetett kamattól 0,1 % - 2,0 % közötti
mértékben térhet el. Levonásra kerülı kamatadó mértéke: 15 %. Levonásra kerülı EHO mértéke: 0 %.
A lekötött betét felmondása/megszüntetése díjmentes és kizárólag a számlatulajdonos nevére nyitott lakossági fizetési
számlára történı visszavezetéssel lehetséges (kivéve betételszámolási technikai számla megléte esetén). A fizetési
számláról történı kifizetés díja az érvényes kondíciós lista szerinti díj. Betételszámolási technikai számlával rendelkezı
ügyfeleink esetében a pénztári kifizetési jutalék számítás alapja a készpénzben kifizetett összeg, mértéke a mindenkori
Kondíciós Listában kerül meghirdetésre. A lekötési idı elıtt felvett betétre kifizetett felmondásos kamatláb (éves
kamat): éven belüli lekötési idıszak esetén: 0 %.
EBKM: egységesített betéti kamatláb mutató. Az EBKM megegyezik az éves kamatlábbal.
A lekötött betétek esetében a lekötésben eltelt napra számítjuk a kamatot, az alábbi módon: jóváírás napjára jár kamat,
terhelés napjára nem jár kamat. A periodikus lekötött betétszámlák megnyitásakor a lekötött számla lejárat dátumát
következı munkanapra igazítjuk, amennyiben a kiszámított lejárat dátum bankszünnapra esik. Újra lekötés esetén a
lejárati dátum számításához az elsı lekötés dátuma szolgál referencia dátumként. A hónap végén lekötött betétek
kezelése az alábbiak szerint történik: 29, 30, 31-én lekötött betétek mindig 29, 30, 31-én, vagy az azt követı
munkanapon járnak le újra lekötés esetén. Munkanapra igazítás esetén az ismételt lekötéskor visszakorrigáljuk a hónap
végére a lejáratot. A kamatszámítás képlete:
Kamat = tıke * kamatláb * lekötési napok
36 500
A jelen „Hirdetmény”-ben szereplı betétek a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. §-ában felsoroltak kivételével – az Országos Betétbiztosítási Alap
(OBA) által biztosítottak.
A biztosítás további részleteirıl a www.oba.hu honlapon tájékozódhat
Tájékoztatjuk, hogy a Bank – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes
Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Banknál, az adott idıpontban nyilvántartott –
OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB
adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegő
megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek).
Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai
úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történı személyes átadással.

I. Lakossági bankszámlák
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