
   

 

 

HIRDETMÉNY 

Megtakarítom forint betét (rendszeres megtakarítás forintban) kondícióról  

 

A Sopron Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint 
Átvevő között 2022. február 28. napján létrejött szerződésállomány átruházására 
vonatkozó megállapodás alapján 2022. június 30-i hatállyal átruházásra került 
MEGTAKARÍTOM FORINT BETÉT kondícióiról.  
A Hirdetményben foglaltak kizárólag a fent hivatkozottak szerint átruházásra került 
szerződésekhez kapcsolódóan tartalmazzák a vonatkozó kondíciókat, a MagNet 
Magyar Közösségi Bank Zrt. a jelen Hirdetmény szerinti feltételekkel betétet nem 
köt le. 

 
 Hatályba lépés napja: 2022. július 1. 

Közzététel: 2022. június 24. 
 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. - 
Cégjegyzékszám: 01-10-046111 - www.magnetbank.hu 

 

A betét értékesítése 2022. április 1-től megszüntetésre került.  

Kondíciós lista: 

1. A betét számlavezetéshez kapcsolódó díjak 

Havi zárlati díj Díjmentes1 

Átvezetés az ügyfél saját forint 
számlái között 

Díjmentes2 

Egyéb tranzakciók Egyéb tranzakció nem végezhető 

 

2. A betét elhelyezése 

A Megtakarítom forint betét egy rendszeres havi megtakarítás forintban 12 
hónapon át. 

Minimum havi megtakarítási összeg: 5.000,- Ft 

 
1. A fent megjelölt díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díj az 

Andante számlacsomag díjával megegyező, melyet a Bank mindenkori, a MagNet Bank SBB Pénzforgalmi 
Üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL B/1) Lakossági Kondíciók listája 
tartalmazza. 

2  Saját számlák közötti átvezetés díját a bank akciós jelleggel elengedi. A saját számlák közötti átvezetés nem 
akciós díja az Andante csomag számlavezetőn belül elektronikusan és bankon belül AFR utalás  díjával azonos 
mértékű. 



Maximum havi megtakarítási összeg: 1.000.000,- Ft 

A vállalt megtakarítás havi összegének 1.000,- Ft-tal oszthatónak kell lennie. 

A betét számla megnyitásával egyidőben az első havi megtakarítási összeget el 

kell helyezni a Megtakarítom forint betétben. A további havi megtakarítások 

átvezetésére Forint állandó megbízást kell adni. A második havi megtakarítási 

összeg a betétszámla megnyitását követő hóban esedékes, az ügyfél által 

választott napon. A választott nap a további hónapokban azonos. Ha a 

választott nap munkaszüneti nap, az esedékesség napja a következő 

munkanap. 

A betétet természetes személyek (fogyasztók) vehetik igénybe. 

A betétlekötés feltétele, hogy a Betétes a Sopron Bank Zrt-nél forintfizetési 

számlával rendelkezzék. 

A Sopron Bank Zrt. részére óvadékba adott készpénz nem köthető le 

Megtakarítom forint betétben. 

A Megtakarítom forint betét nem köthető le, megbízás nem indítható, nem 

bontható fel sem MagNet NetBankon, sem MagNet Mobilbankon keresztül. A 

Megtakarítom forint betétről MagNet NetBankon, vagy MagNet Mobilbankon 

keresztül tranzakció nem végezhető. 

3. A betét kamatozása 

A betét kamatlába évi 1,50%; EBKM 2,79%i 

A betét kamatának kiszámítása a következő képlettel történik: lejáratkori 

összeg*meghirdetett kamatláb 

A Megtakarítom forint betét kamata a 12 hónapon át folyamatosan 

megtakarított összeg végösszegére egyszeri alkalommal kerül kifizetésre. 

Tehát ha a Megtakarítom forint betétben az ügyfél havonta 10.000,- Ft 

megtakarítás összeget vállal, amelyet 12 hónapon át rendszeresen havonta a 

meghatározott napon teljesít, a lejáratkori végösszeg 120.000,- Ft, amelyre a 

meghirdetett kamat kiszámításra és jóváírásra kerül. A jóváírás napja a betét 

lejárat napja.  

A vállalt havi megtakarítás összegeken felül a Megtakarítom forint betétre 

érkező összegekre Sztenderd látra szóló kamat kerül elszámolásra. 

Amennyiben a havi rendszeres vállalt megtakarítás nem valósul meg (a lekötési 

megbízás alapján elhelyezett betét összegének rész(feltörése) és/vagy az 

ügyfél a jelen Hirdetményben előírt betételhelyezésre vonatkozó előírásokat 

nem, vagy nem teljes összegben, illetve határidőben teljesíti), a betétben 



elhelyezett összegre a napi betéti hirdetményben meghirdetett Sztenderd látra 

szóló kamat kerül kifizetésre. 

A betét kamata a Megtakarítom forint betét számlán lejáratkor íródik jóvá. 

A törvény által meghatározott esetekben a kamatadót a MagNet Bank a kamat 

jóváírásakor állapítja meg és vonja le. 

4. A betét lejárata 

A Megtakarítom forint betét lejárata az első megtakarítás beérkezését követő 

egy év.  

A betét lejáratakor a betét futamideje alatt elhelyezett összegek 
visszavezetésre kerülnek az ügyfél azon forint fizetési számlájára, amelyről a 
havi megtakarítás Forint állandó megbízással indításra került.  

A betétszámla lejáratkor megszűnik. 

A betéti szerződés további szerződési feltételeit a MagNet Bank SBB BETÉTI 
ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA és a MagNet Bank SBB 
ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
tartalmazza.  

A MagNet Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az OBA emblémán szereplő 100 ezer eurós biztosítási 

összeghatár nem betéti termékenként értendő, hanem az Ügyfél által a Sopron 

Banknál elhelyezett OBA-biztosított betétek összesített értékére vonatkozik.  

Az átruházást követően a MagNet Banknál bankszámlán és betétszámlán 

nyilvántartott betétkövetelés a Hpt. 214. § (1) bekezdése alapján az Országos 

Betétbiztosítási Alap (OBA) által személyenként és hitelintézetenként 

összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig lesz biztosított. Az OBA 

által nyújtott betétbiztosítás összeghatára szempontjából az átruházástól 

számított 3 hónapig külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az átadó 

Sopron Banknál és az átvevő MagNet Banknál külön-külön elhelyezett betétei. 

 
i A Hirdetményben meghatározott, valamennyi feltétel teljesülése esetén meghatározott betéti kamat 
figyelembe vételével, 
Az EBKM számítás során alkalmazott képlet: 

 
n = a betétbefizetések száma, 
Bi = az i-edik betétbefizetés összege, 
ti = az első betételhelyezés napjától az i-edik betétbefizetésig hátralévő napok száma, 
r = az EBKM értéke, 
m = a kifizetések száma, 
tj = az első betételhelyezés napjától a j-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 



 
Kj = a j-edik kifizetés összege. 


