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Érvényes: 2012.  március 2-től

A betét elhelyezésének feltétele, hogy a betét elhelyező a MagNet Banknál fizetési 
számlával rendelkezzen. Legkisebb elhelyezhető összeg 50 000 forint, kivéve ha 
az adott betétnél ettől eltérő összeg szerepel. A legmagasabb leköthető összeg 
500 millió Ft, akciós betétek esetében 100 millió forint akciós betétenként. A 
Bank kamatot – a szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a betételhelyezés 
napját követő munkanaptól a betétkifizetést megelőző napig fizet. Rulírozó be-
tétek esetén újralekötés a mindenkor érvényes Hirdetmény szerinti feltételekkel. 
A betétek részletes szabályait a betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési 
feltételek tartalmazzák.

Szféra Közösségi betét

Lekötési idő: 3 hónap
Éves kamatláb: 0,5% és a felső kamatmérték között a betéttulajdonos választása szerint.
Felső kamatmérték: MNB jegybanki alapkamat -0,5% 
7% jegybanki alapkamat mellett az éves kamatláb: 6,50% (EBKM 6,64%)
Automatikusan újra lekötődő betét. 
A Bank vállalja, hogy a betétes ügyfél által megjelölt Szféra hitelcélra helyezi ki a 
betétes pénzét hitelbe. A hitelezési kockázatot a Bank viseli.

Választható Szféra hitelcélok: 
1. Biogazdálkodás 
2. Zöld energia 
3. Környezet- és természetvédelem
4. Munkahelyteremtés 
5. Kutatás-fejlesztés  
6. Egészségügy és szociális ellátás 
7. Kultúra és oktatás  

A Bank nem spekulál az Ön pénzével. Amennyiben a tárgyhavi átlagos SZFÉRA 
Közösségi betétállomány meghaladja a tárgyhavi átlagos SZÉRA hitelállományt, 
akkor a többletnek megfelelő összegben a Bank kizárólag a Magyar Állam vagy a 
Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott, vagy azok legalább egyikének garanciá-
jával biztosított értékpapír állományt tart tulajdonában.

Mentor Közösségi betét

Lekötési idő: 3 hónap
Éves kamatláb:  0,5% és a felső kamatmérték között a betéttulajdonos  választása szerint.
Felső kamatmérték: MNB jegybanki alapkamat -0,5% 
7% jegybanki alapkamat mellett az éves kamatláb: 6,50% (EBKM 6,64)
Automatikusan újra lekötődő betét. 

A Bank vállalja, hogy a betétes ügyfél által megjelölt Mentor hitelfelvevőnek he-
lyezi ki a betétes pénzét hitelbe. A hitelezési kockázatot a Bank viseli.
A Bank nem spekulál az Ön pénzével. Amennyiben az adott Mentor hitelszerző-
déshez kapcsolódó tárgyhavi átlagos MENTOR Közösségi betétállomány megha-
ladja a Mentor hitel tárgyhavi átlagos állományát, akkor a többletnek megfelelő 
összegben a Bank kizárólag a Magyar Állam vagy a Magyar Nemzeti Bank által 
kibocsátott, vagy azok legalább egyikének garanciájával biztosított értékpapír 
állományt tart tulajdonában.

FO R INTBETÉTE K

„Adócsillapító” Tartós Megtakarítási Számla (TMSZ)

Éves kamatláb: MNB jegybanki alapkamat -0,5%
7% jegybanki alapkamat mellett az éves kamatláb: 6,50% (EBKM 6,50%)
Kizárólag lakossági ügyfelek részére. A kamat mértéke változó. Kamatszámítás 
a napi záró egyenleg alapján, kamatfizetés évente a tárgyévet követő első mun-
kanapon, ill. a szerződés megszűnésének napján. A TMSZ számlán elhelyezett 
összeg bármely, a hirdetményben meghatározott forint betétben is leköthető 
az adott betéthez tartozó kondíciókkal (kivétel: Királyi Takarékszámla, Határidős 
lekötött betét-NetBank).

Számlavezetés:  díjmentes
Számlamegszüntetési díj:

gyűjtőévben  0,5%
3 éves lekötési időszakon belül 0,5%
3 éves lekötési időszakon túl  díjmentes

„Kamat-Roll” betét  

                      éves kamatláb (EBKM) %
Lekötési idő  50eFt-1MFt 1-10MFt 10MFt felett
1 hónap  5,75% (5,89%) 5,75% (5,89%) 6,00% (6,15%)
2 hónap  5,75% (5,87%) 6,00% (6,13%) 6,00% (6,13%)
3 hónap  5,75% (5,86%) 6,00% (6,12%) 6,00% (6,12%)
4 hónap  5,00% (5,07%) 5,25% (5,33%) 5,50% (5,59%)
6 hónap  4,75% (4,79%) 5,00% (5,05%) 5,25% (5,30%)
Automatikusan újra lekötődő betét.

„Kamat-Roll” prémium betét  

  kamatprémium
Kamatfizetési  éves kamatláb (EBKM) % egyszeri (%)
időszak 50eFt-1MFt 1-10MFt 10M Ft felett 2 évre 3 évre
1 hónap 3,25% (3,39%) 3,25% (3,39%) 3,50% (3,65%) +0,20 +0,30
2 hónap 4,25% (4,42%) 4,50% (4,68%) 4,75% (4,94%) +0,20 +0,30
3 hónap 5,50% (5,71%) 5,75% (5,97%) 6,00% (6,23%) +0,20 +0,30
4 hónap 6,00% (6,21%) 6,25% (6,47%) 6,50% (6,73%) +0,20 +0,30
6 hónap 5,00% (5,16%) 5,25% (5,41%) 5,50% (5,67%) +0,20 +0,30

Lekötési idő: 2 ill.3 év, az ügyfél választása szerint. 
A kamatfizetési időszak végén kamatveszteség nélkül felmondható.
AKCIÓ ÚJ FORRÁS ESETÉN (az akció időtartama 2011.12.22-től visszavonásig):
3 hónap 9,50% (9,92%) 10,00% (10,46%) 10,00% (10,46%) +0,20 +0,30

Az akciós kamat feltétele: bankkártya a fizetési számlához, illetve a kamatfizeté-
si időszak hónapban mért hosszának megfelelő számú, min. 50 000 Ft havi jóvá-
írás a fizetési számlán. Amennyiben a feltételek nem teljesülnek a kamatfizetési 
időszak alatt, a bank a nem akciós, hirdetmény szerinti 3 hónapos Kamat-Roll 
Prémium betétkamatot fizeti az elhelyezett betét után.
A Bank új forrásnak tekinti azt az Ügyfél által lekötésre kerülő betétösszeget, 
amely összeggel a lekötés napján meghaladja a 2012.02.29-i megtakarítási állo-
mányát. Az aktuális megtakarítási állományánál figyelembe vételre kerül az ügy-
fél valamennyi, a Banknál 2012. február 29-én forintban és devizában vezetett 
bankszámláin, lekötött betétszámláin, Tartós Megtakarítási számláján, Királyi 
Takarékszámláján fennálló egyenleg. 
A deviza megtakarítási állomány megállapításánál a Bank a 2012. február 29-én 
jegyzett MNB hivatalos devizaárfolyamokat veszi figyelembe, melynek mértéke: 
EUR/HUF: 289,88     CHF/HUF: 240,48     USD/HUF: 215,33

„MagNet” prémium betét    

Kizárólag lakossági ügyfelek számára. A betét elhelyezés feltétele: bankkártya a 
Banknál vezetett fizetési számlához. Lekötési idő: 2 ill.3 év, az ügyfél választása sze-
rint. A kamatfizetési időszak végén kamatveszteség nélkül felmondható.
  kamatprémium
Kamatfizetési  éves kamatláb (EBKM) % egyszeri (%)
időszak 50eFt-1MFt 1-10MFt 10M Ft felett 2 évre 3 évre
2 hónap 5,75% (5,98%) 6,00% (6,25%) 6,25% (6,50%) +0,20 +0,30
4 hónap 6,00% (6,21%) 6,25% (6,47%) 6,50% (6,73%) +0,20 +0,30
6 hónap 6,00% (6,18%) 6,25% (6,43%) 6,50% (6,69%) +0,20 +0,30

AKCIÓ (az akció időtartama 2011.09.26-tól visszavonásig):
2 hónap 6,00% (6,24%) 6,25% (6,50%) 6,50% (6,76%) +0,20 +0,30
4 hónap 6,25% (6,47%) 6,50% (6,73%) 6,75% (6,99%) +0,20 +0,30
6 hónap 6,25% (6,43%) 6,50% (6,69%) 6,75% (6,95%) +0,20 +0,30

Az akciós kamat feltétele: a kamatfizetési időszak hónapban mért hosszának 
megfelelő számú, min. 50 000 Ft havi jóváírás a fizetési számlán.
Amennyiben a feltételek nem teljesülnek a kamatfizetési időszak alatt, a bank a 
nem akciós, hirdetmény szerinti 2, 4  ill. 6 hónapos MagNet prémium betétkama-
tot fizeti az elhelyezett betét után. 
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„Kamat-Roll” betét USD-ben („USD-Roll” betét)

„Kamat-Roll” prémium betét USD-ben („USD-Roll Prémium” betét)

Legkisebb leköthető összeg 200 EUR, 300 CHF, illetve 300 USD. A legmagasabb 
leköthető összeg 500 millió Ft-nak megfelelő devizaösszeg. A betét elhelyezé-
sének feltétele, hogy a betét elhelyező a MagNet Banknál elhelyezni kívánt betét 
devizanemével azonos devizanemű fizetési számlával rendelkezzen. A betétek 
részletes szabályait a betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési feltételek 
tartalmazzák. 
Az akciók időtartama alatt a forintról történő devizabetét elhelyezése esetén a 
devizára történő konverzió az előző napi MNB középárfolyamon történik minden 
devizabetét esetében, valamint betétforgalmi devizavételi árfolyamként az MNB 
középárfolyam -2%-ot alkalmazza a Bank. 

  éves kamatláb (EBKM) %
 Lekötési idő 200-10e EUR 10e EUR felett
 3 hónap 2,25% (2,26%) 2,50% (2,52%)
 4 hónap 3,00% (3,02%) 3,25% (3,28%)
 6 hónap 2,50% (2,51%) 2,75% (2,76%)
 12 hónap 2,55% (2,54%) 3,00% (2,99%)
Újralekötés a mindenkor érvényes Hirdetmény szerinti feltételekkel.

Lekötési idő  éves kamatláb  (EBKM) %
3 hónap 1,50% (1,50%)
Újralekötés a mindenkor érvényes Hirdetmény szerinti feltételekkel.

  éves kamatláb (EBKM) %
 Lekötési idő 300-10e USD 10e USD felett
 3 hónap 2,50% (2,52%) 2,50% (2,52%)
 6 hónap 3,00% (3,01%) 3,00% (3,01%)
 Újralekötés a mindenkor érvényes Hirdetmény szerinti feltételekkel.

Lekötési idő: 2 ill. 3 év az ügyfél választása szerint.
 kamatprémium
Kamatfizetési                                             éves kamatláb (EBKM) %        egyszeri (%)
időszak 300-10e USD 10e USD felett 2 évre 3 évre

3 hónap 2,75% (2,87%) 2,75% (2,87%) +0,20 +0,60
6 hónap 3,25% (3,37%) 3,25% (3,37%) +0,20 +0,60

A kamatfizetési időszakok utolsó napján járó kamatösszeget a Bank a betétszámlán 
tőkésíti. A kamatok kifizetése a betét kifizetésekor esedékes.
Lekötési idő: 2 ill. 3 év az ügyfél választása szerint.
 kamatprémium
Kamatfizetési                                             éves kamatláb (EBKM) %        egyszeri (%)
időszak 200-10e EUR 10e EUR felett 2 évre 3 évre

3 hónap 2,50% (2,62%) 2,75% (2,87%) +0,20 +0,30
6 hónap 2,75% (2,86%) 3,00% (3,12%) +0,20 +0,30

AKCIÓ:
3 hónap 3,50% (3,64%) 3,75% (3,89%) +0,20 +0,30
6 hónap 4,25% (4,39%) 4,50% (4,64%) +0,20 +0,30

AKCIÓ – KEDVEZMÉNYES ÁRFOLYAM

Forintban befizetett összeg terhére elhelyezett devizabetét esetén a 
Bank kedvezményes árfolyamot alkalmaz előző napi MNB középár-
folyam -12Ft mértékben.
A kedvezményes árfolyam alkalmazásával elhelyezett betétek esetében 
AKCIÓS Kamat-Roll prémium EUR betétkamat:
 kamatprémium
Kamatfizetési                                 éves kamatláb (EBKM) %        egyszeri (%)
időszak 200-10e EUR 10e EUR felett 2 évre
3 hónap 3,00% (3,13%) 3,25% (3,38%) +0,20

Lekötési idő: 2 év
Kedvezményes árfolyam alkalmazásával végrehajtott Ft-EUR konverzió esetén a lejárat 
előtt felmondással az Ügyfél az árfolyamkedvezmény jogát elveszíti, a kedvezmény a 
Bank részére visszatérítendő. Amennyiben a felmondás napjára meghirdetett betétfor-
galmi deviza eladási árfolyam meghaladja a betét elhelyezésekor alkalmazott kedvezmé-
nyes árfolyamot, akkor a Bank az EUR-ban kiszámított különbséget beszámítja a Betéttu-
lajdonosnak a betétszerződésből számított követelésébe.

Az akció időtartama 2012.02.06-tól visszavonásig.

„Kamat-Roll” betét Euróban („Euro-Roll” betét)

„Kamat-Roll” betét CHF-ben („CHF-Roll” betét)

„Kamat-Roll” prémium betét Euróban (Euro-Roll Prémium Betét)

DEVIZABETÉTEK„Kamat-Király” betét

  éves kamatláb (EBKM) %
 Lekötési idő 50eFt-1MFt 1MFt felett
 2 hónap 4,00% (3,93%) 4,50% (4,43%)
 3 hónap 4,50% (4,45%) 4,75% (4,70%)
 6 hónap 6,25% (6,22%) 6,50% (6,46%)
 12 hónap 6,75% (6,73%) 7,00% (6,98%)

Fix lekötési idejű betét. Felmondási kamat: 0%

Új „Kamat-Létra” betét

Teljes hónapok száma éves kamatláb (EBKM) %
 1. hónap 2,50% (2,41%)
 2. hónap 3,00% (2,71%)
 3. hónap 3,50% (2,97%)
 4. hónap 4,00% (3,23%)
 5. hónap 4,50% (3,49%)
 6. hónap 5,00% (3,74%)
 7. hónap 5,50% (3,99%)
 8. hónap 6,00% (4,24%)
 9. hónap 6,50% (4,49%)
 10. hónap 7,00% (4,74%)
 11. hónap 7,50% (5,00%)
 12.  hónap 8,00% (5,24%)

„Királyi Takarékszámla”

Napi záróegyenleg             éves kamatláb       (EBKM) %
 0 – 499 999 Ft 1,50% (1,42%)
 500 000 – 2 000 000 Ft 4,50% (3,71%)
   2 000 000 Ft felett 3,50% (3,45%)
Kizárólag lakossági ügyfelek számára, sávos kamatozású, a megadott kamatok csak 
az adott sávban érvényesek. Kamatszámítás a napi záró számlaegyenleg alapján. 
Kamatfizetés havonta.

Határidős lekötött betét

Lekötési idő     éves kamatláb (EBKM) %
  50eFt-1MFt 1-10MFt 10MFt felett
15-30 nap  1,50% (1,51%) 1,50% (1,51%) 1,75% (1,76%)
31-60 nap  2,25% (2,27%) 2,75% (2,78%) 3,00% (3,03%)
61-90 nap  3,25% (3,29%) 3,50% (3,54%) 4,00% (4,06%)
91-180 nap  4,00% (4,05%) 4,25% (4,31%) 4,75% (4,82%)
181-270 nap  3,75% (3,77%) 4,00% (4,03%) 4,25% (4,28%)
271-365 nap  3,25% (3,25%) 3,50% (3,51%) 3,75% (3,76%)

Határidős lekötött betét – Netbank

Lekötési idő      éves kamatláb (EBKM) %
     50eFt-1MFt 1-10MFt 10MFt felett
15-30 nap  2,00% (2,01%) 2,00% (2,01%) 2,25% (2,27%)
31-60 nap  3,00% (3,03%) 3,50% (3,55%) 3,75% (3,80%)
61-90 nap  3,75% (3,80%) 4,00% (4,06%) 4,50% (4,57%)
91-180 nap  4,50% (4,56%) 4,75% (4,82%) 5,25% (5,34%)
181-270 nap  4,50% (4,54%) 4,75% (4,79%) 5,00% (5,05%)
271-365 nap  4,00% (4,01%) 4,25% (4,25%) 4,50% (4,51%)

„Kamat-halmozó” betét  

Kizárólag lakossági ügyfelek számára. 
A betét elhelyezés feltétele: bankkártya a Banknál vezetett fizetési számlához. 
Lekötési idő: 1 év.

                                                éves kamatláb (EBKM) %
Kamatrögzítési időszak  50eFt-1MFt 1-10MFt 10MFt felett
2 hónap  5,50% (5,48%) 5,75% (5,73%) 6,00% (5,98%)
4 hónap  5,50% (5,48%) 5,75% (5,73%) 6,00% (5,98%)
6 hónap  5,75% (5,73%) 6,00% (5,98%) 6,25% (6,23%)

AKCIÓ:  
2 hónap  5,75% (5,73%) 6,00% (5,98%) 6,25% (6,23%)
4 hónap  8,50% (8,48%) 9,00% (8,98%) 9,00% (8,98%)
6 hónap  7,50% (7,48%) 8,00% (7,98%) 8,00% (7,98%)

Az akciós kamat feltétele: a kamatrögzítési időszak hónapokban mért hosszá-
nak megfelelő számú, min. 50 000 Ft havi jóváírás a fizetési számlán. Amennyi-
ben a feltételek nem teljesülnek a kamatrögzítési időszak alatt, a bank a nem 
akciós, hirdetmény szerinti 2, 4 ill. 6 hónapos Kamat-halmozó betétkamatot fizeti 
az elhelyezett betét után. 

Az akció időtartama 2012.03.02-től visszavonásig.

Fix, lépcsős 
kamatozású betét. 
Lejárat előtti felmon-
dás esetén a  Bank a 
kitöltött teljes hóna-
pok után számított 
kamatot fizeti.
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Az alábbi betétkonstrukcióban ÚJ SZERZŐDÉS NEM KÖTHETŐ

„Kamat-Gyűjtő” betét

  kamatprémium
Kamatrögzítési               éves kamatláb            (EBKM) % egyszeri (%)
időszak 50eFt-1MFt 1-10MFt 10 M Ft felett 2 évre 3 évre 5 évre
2 hónap 4,00% (3,97%) 4,75% (4,69%) 5,00% (4,92%) +0,10 +0,15 +0, 25
3 hónap 4,75% (4,68%) 5,00% (4,92%) 5,50% (5,40%) +0,10 +0,15 +0, 25
6 hónap 3,75% (3,73%) 4,50% (4,45%) 4,75% (4,69%) +0,10 +0,15 +0, 25

ÚJ  SZERZŐDÉS  NEM  KÖTHETŐ.

Betéti kondíciók

Forint betéti kondíciók
Betétlekötés díjmentes
Rulírozás díjmentes
Betétfeltörés díjmentes
Betétforgalmi technikai számláról történő 

készpénzfelvétel a lekötéstől számított 15 napon belül 0,34%+380 Ft
készpénzfelvétel a lekötéstől számított 15 napon túl 0,1%*
átutalás bankon belül díjmentes
átutalás más banknál vezetett számlára 1 000 Ft

Deviza betéti kondíciók
Betétlekötés díjmentes
Rulírozás díjmentes
Betétfeltörtés a lekötéstől számított 5 napon belül 3%
Betétfeltörtés a lekötéstől számított 30 napon belül 1%
Betétfeltörtés a lekötéstől számított 30 napon túl díjmentes

Deviza betétforgalmi technikai számláról történő 
készpénzfelvétel 0,34% + 2 EUR*
átutalás bankon belül díjmentes
átutalás más banknál vezetett számlára 0,2% min. 8 EUR max. 250 EUR

Gazdálkodó szervezetek részére betét kifizetés készpénzben nem teljesíthető.

*Kivételt jelent a 2011.08.15. előtt elhelyezett betét 2011.08.15-ét követő első le-
kötési ideje, első kamatrögzítési ideje, első kamatfizetési időszaka utolsó napján 
történő készpénzfelvétel, mely 0,1%.

Betétekhez kapcsolódó deviza árfolyamaink képzése

A Bank napi árfolyam képzése a piaci (Reuters) árfolyamokhoz (melyet a Bank 
referencia árfolyamként alkalmaz) igazodóan kerül meghatározásra az alábbiak 
szerint: 

Betétforgalmi deviza árfolyam  

 vétel eladás 
EUR -3% +1% 
CHF -3% +1%
 

A betétforgalmi deviza árfolyamok az előző napi záró ár figyelembevételével 
reggel 8 órától élnek.
A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a Bank által jegyzett árfolyamokat 
egyoldalúan, bármikor (akár napon belül is) módosítsa.

Jelen Hirdetményben meghatározásra nem kerülő díjak jutalékok és 
költségek tekintetében a Bank pénzforgalmi Hirdetményeiben fog-
laltak az irányadók.

 MagNet Bank zrt.

A betétek forintban befizetett összeg terhére is elhelyezhetők, forintról devizá-
ra történő konverzió alkalmazásával, a Bank által meghirdetett betétforgalmi 
deviza eladási árfolyamon. 
Deviza átutalással történő betételhelyezés a deviza betétforgalmi technikai 
számla Banknál történt megnyitását és az elhelyezni kívánt összeg e számlán 
való jóváírását követően történik. A számlán történő jóváírással a betétlekötés 
még nem történik meg, arról az ügyfélnek kell rendelkeznie személyesen a bank-
fiókban vagy Netbank útján.
Deviza utalás esetén kérjük ügyfeleinket, hogy partnereik felé az IBAN formátumú 
bankszámla számukat ill. a MagNet Bank zrt. SWIFT kódját – HBWEHUHB – adják meg.
A deviza átutalás minden költsége az ügyfelet terheli. A jóváírásra az átutalás 
napjától számított legkevesebb 2 banki napon belül kerül sor, melynek megtör-
téntéről a Bank értesíti ügyfeleit. Azonosíthatóság hiányában a jóváírt összeget a 
Bank a Hirdetmény szerinti díj ellenében legkésőbb a beérkezést követő 2. banki 
napon visszautalja az átutaló számlaszámára. A hibásan indított deviza átutalás 
nem teljesítéséből eredő kárért a Bankot felelősség nem terheli.
A betétek és kamataik kifizetése a Hirdetmény szerinti díjak levonása után a Be-
téttulajdonos azonos devizanemben vezetett betétforgalmi számláján jóváírás-
sal történik.
Valutában történő betét felvétel esetén a Betéttulajdonos köteles a betétfelvétel   
napját legalább  3 munkanappal megelőzően  reggel 9 óriáig írásban  értesíteni a 
Bankot a felvételi szándékáról, annak helyéről és időpontjáról.

Devizabetétek általános feltételei
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A Hpt. 210§ 13. bekezdése alapján a Bank ezúton ad tájékoztatást arról, 
hogy mely kamat-, díj, vagy költségelem milyen mértékben változott  az előző 

hirdetményhez képest.

I. Forint betéti kamatok változása 

a, 4 hónapos Kamat-Roll akció visszavonása:

A 2011.11.22-től futó 4 hónapos Kamat-roll akciós kamatok visszavonásra kerül-
nek 2012.03.02-ával.
b, Kamathalmozó akció:

A Bank a 4 hónapos Kamathalmozó betétnél 2012.03.02-tól visszavonásig tartó 
betéti kamat akciót hirdet, melynek mértéke:
4 hónapos kamatrögzítési időszaknál 50eFt-1mFt között évi 8,5%, 
1-10mFt között évi 9% és 10m Ft felett évi 9%.
Az akció feltétele: a lekötési idő alatt legalább havi 50 000 Ft jóváírás a fizetési 
számlán.

2. Deviza betéti kamatok változása

a, az EUR Kamat-roll akciók visszavonása:

A 2011.12.07-től meghirdetett EUR Kamat-roll akciós kamatok 2012.03.02-ével 
visszavonásra kerülnek.
b, EUR Kamat-Roll Prémium kamatemelés és kamatakció:

A Bank az EUR Kamat-roll Prémium betétnél (a nem kedvezményes árfolyam 
lekötés esetén) 3 hónapos kamatfizetési időszak esetében 0,5 százalékpontos, 
a 6 hónapos kamatfizetési időszak esetében 0,25 százalékpontos emelést hajt 
végre a kamatmértékében.
A Bank az EUR Kamat-roll Prémium betétnél 2012.03.02-től visszavonásig tartó 
betéti kamat akciót hirdet, melynek mértéke:

3 hónapos kamatfizetési időszaknál 200-10e EUR évi 3,5%
10eEUR felett évi 3,75%
6 hónapos kamatfizetési időszaknál 200-10e EUR évi 4,25%
10eEUR felett évi 4,50%

c, USD Kamat-Roll Prémium kamatemelés és kamatakció:

Bevezetésre kerül az USD Kamat-roll Prémium konstrukció, melynek kamatai:
   3 hónapos kamatfizetési időszaknál évi 2,75%
   6 hónapos kamatfizetési időszaknál évi 3,25%
Az egyszeri kamatprémium mértéke 2 éves lekötés esetében +0,2%, míg 3 éves 
lekötés esetében +0,6%.

Az újforrásos akcióknál 2012.03.02-től a Banknál lévő ügyfélállomány viszonyí-
tási időpontja 2012.02.29-re módosul.
A futó betéti kamatakciók a fenti módosításokkal nem érintett részei változatlan 
feltétellel élnek tovább.

A MagNet Bank az elmúlt időszakban a tőke- és pénzpiaci kamatlá-

bak és hozamok alakulása következtében határozott betéteinek a 

fent jelzett mértékű változásáról.

Jelen Hirdetményhez kapcsolódó tájékoztatás

MagNet Bank zrt.


