
2017. február 1-től Mentor-Szféra Plusz Program („Program”) néven új, a közösségi betéteseinket és 
hitelfelvevőinket összekötő program kerül bevezetésre. A változások részeként, a Pénzforgalmi 
Üzletág Üzletszabályzatának V.2.6. c) pontja alapján – mind a vállalati, mind a lakossági ügyfelek 
részére - új Mentor-Szféra Plusz közösségi betétek kerülnek bevezetésre. Az alábbiakban az ebből 
eredő változásokat foglaljuk össze: 

A jelenlegi Mentor és Szféra Betétek 2017. február 01-jét követően nem köthetőek le. A 2017. 
február 01-jét megelőzően lekötött, automatikusan ismételten lekötésre kerülő Mentor és Szféra 
Betétek, valamint a Mentor és Szféra típusú betétek (Aktív, Jubileum, Jubileum 2, Jubileum Plusz 
Betétek,; „korábbi közösségi betétek”) a 2017. január 31. napját követő első kamatforduló 
időpontjában („átfordulás napja”), legkésőbb 2017. május 1. napján – a betéttulajdonosok külön 
rendelkezése nélkül – Mentor-Szféra Plusz Betétekké ( „új közösségi betét”) változnak. 

Az új közösségi betét kamatozása, kondíciói megegyeznek a korábbi közösségi 
betétek kamatozásával, kondícióival, az alábbi különbségekkel: 

az új közösségi betét lekötési ideje 3 év, de ahogyan a korábbi közösségi betétek, az új
közösségi betétek is kamatveszteség nélkül felmondhatóak a 3 hónapos kamatfizetési
időszak végén;
az új közösségi betétekhez a betéti Hirdetmények szerinti kamat-prémium is kapcsolódik a
lekötési idő végén;
az új közösségi betétekhez a betéti Hirdetmények szerint kedvezőbb kondíciók kapcsolódnak
Netbankon történő lekötés esetén, a korábbi közösségi betéteket pedig a Bank ebből a
szempontból a betéttulajdonosok számára kedvezően úgy kezeli, mintha a betétlekötés
NetBankon keresztül történt volna;
a betéttulajdonosoknak nem kell betéti kamatról lemondaniuk annak érdekében, hogy az
általuk kiválasztott Mentor hitelfelvevő vagy a választott szférába tartozó Szféra hitelfelvevők
törlesztési terhei enyhüljenek. A hitelfelvevők a Program alapján Közösségi Hiteldíj
Kedvezményben (a továbbiakban: „KHK”) részesülnek, amelynek anyagi alapját egészében a
Bank biztosítja.

A korábbi közösségi betétek révén támogatáshoz jutó Mentor hitelfelvevőknek csatlakozniuk kell a 
Programhoz azért, hogy az új közösségi betétek után KHK-ban részesüljenek. Ennek érdekében a 
Bank a hitelfelvevőket írásban közvetlenül megkeresi. Előfordulhat ennek ellenére, hogy a 
hitelfelvevő a Programhoz nem csatlakozik. Erre az esetre a korábbi közösségi betétek 
betéttulajdonosok közösségi betétjükhöz új Mentor hitelfelvevőt választhatnak 
kedvezményezettként. 

Az új kedvezményezett választásának lehetőségéről a Bank a korábbi betétek betéttulajdonosait 
NetBankon keresztül értesíti, és az új kedvezményezett jelölése az átfordulás napját megelőző 15. 
naptól az átfordulás napját megelőző munkanapig lehetséges. 

Ha a betéttulajdonos nem választ új hitelfelvevőt, a betéttulajdonos új közösségi betétje után 
keletkező KHK a KAP alapot fogja növelni. Ha az új kedvezményezett jelölésére nyitva álló határidő 
kezdő napján a kedvezményezettként megjelölt korábbi Mentor hitelfelvevő már csatlakozott a 
Programhoz, a korábbi közösségi betét tulajdonosának nincs teendője. 

Tájékoztató



Program részletes feltételeit a Mentor-Szféra Plusz Program Általános Szerződési Feltételei 
tartalmazzák. 

Bővebb információért, kérjük, hogy látogassa meg honlapunkat (https://www.magnetbank.hu/a-
kozossegi-bankrol/kozossegi-betet-es-hitel), illetve további részleteket talál az új közösségi 
betétekről és a Mentor-Szféra Plusz Programról a NetBankon (Közösségi Funkciók menüpont alatt).  

Budapest, 2016.11.21

Üdvözlettel, 
MagNet Bank Zrt. 

A Mentor-Szféra Plusz Betét részletes feltételeit a Lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, 
díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló Hirdetmény illetve a Vállalati ügyfeleknek kínált betétek 
kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló Hirdetmény tartalmazza. A Mentor-Szféra Plusz 




