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1. Lakossági számlák látra szóló kamatai
Megnevezés
Lakossági bankszámla
Takarékos SULI számla
Takarékos DIÁK számla
Gyámhatósági számla*

Éves kamatláb
0,05%
0,05%
0,05%
0,35%

EBKM
0,05%
0,05%
0,05%
0,35%

A látra szóló kamat minden év december 31-én, vagy a számla megszüntetésekor kerül
elszámolásra.
*A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül
elszámolásra.

2. Lakossági számla lekötések
2.1. Változó kamatozású lekötött betét
Lekötési idő
1 hónap
2 hónap
3 hónap
6 hónap
9 hónap
12 hónap

Éves kamat
0,10%
0,10%
0,15%
0,20%
0,20%
0,50%

EBKM
0,10%
0,10%
0,15%
0,20%
0,20%
0,50%

Leköthető betét minimális összege: 10 000,-Ft
A lekötött betétszámlán elhelyezett megtakarítás összege és annak kamata a lekötési idő után
– külön rendelkezés hiányában – a lakossági bankszámlán kerül jóváírásra. Amennyiben a
lejárat napja munkaszüneti napra esik, úgy a lekötött betét, illetve kamata az azt követő
munkanapon vehető fel. A lekötési idő lejárta előtt felvett betétek után kamat nem jár.

2.2. Fix kamatozású lekötött betét
Lekötési idő
1 hónap
2 hónap
3 hónap
6 hónap
9 hónap
12 hónap

Éves kamat
0,10%
0,10%
0,15%
0,20%
0,20%
0,50%

EBKM
0,10%
0,10%
0,15%
0,20%
0,20%
0,50%

Leköthető betét minimális összege: 10 000,-Ft
A lekötött betétszámlán elhelyezett megtakarítás összege és annak kamata a lekötési idő után
– külön rendelkezés hiányában – a lakossági bankszámlán kerül jóváírásra. Amennyiben a
lejárat napja munkaszüneti napra esik, úgy a lekötött betét, illetve kamata az azt követő
munkanapon vehető fel. A lekötési idő lejárta előtt felvett betétek után kamat nem jár.
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3. Takarék számlabetét
Lekötési idő
3 hónap
6 hónap
1 év
2 - 5 év

Éves kamat
0,20%
0,25%
0,50%
0,50%

EBKM
0,20%
0,25%
0,51%
0,51%

A kamat változtatható típusú. A lekötési idő alatt felvett összegek után kamat nem jár.
Egyéb feltételek: Elhelyezhető minimum betétösszeg 1 000 Ft. A betét összege (illetve a
betétből részösszeg) bármikor felvehető.
A betétnek nincs fordulónapja, tehát lejáratkor nem a tőkésített kamattal kerül újra lekötésre.
Nem indul újabb periódus, hanem a lejárati időt első alkalommal megélt betétösszeg tovább
kamatozik. A kamat elszámolása (a megszűnés esetét kivéve) azonban csak év végén
esedékes. A tőkésítés év végén történik. A további feltételeket az Üzletszabályzat
tartalmazza.

4. Könyves betétek
Tétel megnevezése
Kamatozó betétkönyv
- látraszóló
- 1 évre lekötött
Gyámhatósági betétkönyv

Éves kamat

EBKM

0,05%
0,10%
0,10%

0,05%
0,10%
0,10%

Változó kamatozású konstrukció. A kamatjóváírás minden év december 31-én, vagy a
betétkönyv megszüntetésekor történik. A lekötési idő lejárta előtt felvett betétek után kamat
nem jár.

5. Határidős betét
Éves kamatláb

Lekötési idő
Az első hónapban
A második hónapban
A harmadik hónapban

0,10%
0,10%
0,90 %
EBKM= 0,37%

A betét 3 hónapos futamidejű havi sávos kamatozású konstrukció. Elhelyezhető minimum
betétösszeg 1 000 Ft. Lejárat után a betét tovább nem kamatozik. Lejáratkor a
Takarékszövetkezet kamatos kamatot fizet. A kamat elszámolása lejáratkor, vagy lejárat előtti
megszüntetés esetén a megszüntetéskor történik.

6. Takarékszelvény
Lekötési idő

Éves kamatláb
1.000 – 2.000.000 Ft-ig
0,10 %
0,10 %
0,60 %
0,26 %

Éves kamatláb
2.000.100 Ft felett

Az első hónapban
0,10 %
A második hónapban
0,10 %
A harmadik hónapban
0,90 %
EBKM
0,36 %
A betét 3 hónapos futamidejű fix kamatozású konstrukció, amely után a
Takarékszövetkezet lejáratkor kamatos kamatot fizet. Lejárat után a betét tovább nem
kamatozik. A kamatmértékek egyidejű, egycímletű/egyösszegű elhelyezésre
vonatkoznak.
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7. Matrac betétjegy
Lekötési idő
Éves kamatláb
EBKM
3 hóra lekötve
0,35%
0,35%
6 hóra lekötve
0,40%
0,40%
Elhelyezhető minimum betétösszeg 10 000 Ft. Fix kamatozású betét. Három hónapos
lekötés esetén havonta, hat hónapos lekötés esetén háromhavonta kerül sor a kamat
tőkésítésére. Lejárat után a betét tovább nem kamatozik. A kamat elszámolása
lejáratkor, vagy lejárat előtti megszüntetés esetén a megszüntetéskor történik.
8. Méhecske kaptár betétjegy
Futamidő (hónap)

Éves kamatláb

1. hónapra

0,10%

2. hónapra

0,10%

3. hónapra

0,15%

4. hónapra

0,15%

5. hónapra

0,20%

6. hónapra

0,20%

7. hónapra

0,40%

8. hónapra

0,40%

9. hónapra

0,80%

10. hónapra

0,80%

11. hónapra

1,10%

12. hónapra

1,20%

13. hónapra

1,30%

EBKM

0,53%

A betét 13 hónapos futamidejű, havi sávos kamatozású konstrukció. Elhelyezhető
minimum betétösszeg 10 000 Ft. Lejárat után a betét tovább nem kamatozik. A kamat
elszámolása lejáratkor, vagy lejárat előtti megszüntetés esetén a megszüntetéskor
történik.
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9. OBA betétbiztosítással kapcsolatos információk
A jelen „Hirdetmény”-ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. §-ában felsoroltak kivételével – az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről 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 időpontban
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 összegű 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 történő
személyes átadással.
10. Kamatjövedelem után fizetendő adó
A Hirdetményben szereplő kamatok bruttó kamatok, a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. tv. értelmében a kamatjövedelem után fizetendő adó mértéke 2016.01.01-től 15 %.
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