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Tisztelt Ügyfelünk! 

2017. július 26-tól elérhető Bankunknál az Apránként Megtakarítási Program, amelynek 

keretein belül a NetBankon segítséget nyújtunk álmaid megvalósításában. A lenti tájékoztató 

csak a szolgáltatás technikai beállításával kapcsolatban nyújt segítséget az Apránként 

Megtakarítási Programmal kapcsolatos további információkat megtalálod a „Betétügyletekre 

vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” szabályzatunkban illetve a „A lakossági 

ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről” szóló 

hirdetményünkben, valamint a NetBankon.  

Mi az Apránként Megtakarítási Program lényege? 

A NetBankon megadod, hogy milyen célt, mikorra szeretnél elérni, ezután nincsen más 

dolgod, csak biztosítsd, hogy minden hónap általad beállított napján legyen ott a 

megtakarítani kívánt összeg a bankszámládon. A megtakarítási összeget a bank automatikusan 

elteszi az általad meghatározott célra, így minden hónapban egy lépéssel közelebb kerülsz a 

célod eléréséhez. A célodra félretett összeg folyamatosan kamatozik és ha a célodat sikerül 

maradéktalanul elérned, azaz az általad meghatározott céldátumig minden hónapban sikerül 

félretenned az előre meghatározott összeget, akkor a cél elérésekor – kamatprémium 

formájában – a Bank még külön meg is jutalmaz, ezzel is támogatjuk, hogy minél több álom 

váljon valóra. 

Az Apránként Megtakarítási Program igénybevételéhez NetBank fiók, valamint lakossági 

forint fizetési számla együttes megléte szükséges. 

Az Apránként Megtakarítási Program igénybevétele/ beállítása: 

1. lépj be a NetBankodba 

 

 

 

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-feltetelek/penzforgalmi-uzletag/betetugyletekre-vonatkozo-altalanos-szerzodesi-feltetelek/betetugyletekre-vonatkozo-altalanos-szerzodesi-feltetelek/hataloys
https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-feltetelek/penzforgalmi-uzletag/betetugyletekre-vonatkozo-altalanos-szerzodesi-feltetelek/betetugyletekre-vonatkozo-altalanos-szerzodesi-feltetelek/hataloys
https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hirdetmeny/lakoss/lakossagi-betetek-hirdetmenyei/hat
https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hirdetmeny/lakoss/lakossagi-betetek-hirdetmenyei/hat
https://www.magnetbank.hu/NetBank/ugyfel/index.xhtml
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2. Kattints a „Cél rögzítése” menüpontra, amelyet az Apránként Megtakarítási 

Program alatt találsz 

 

3. Kalkulálj 

Három adatból (Célösszeg, Céldátum, Megtakarítási összeg) tetszőlegesen adj 

meg kettőt. Most a célösszeg és a céldátum megadásával mutatjuk be: 

1. Add meg a célösszeget: az összeg, ami a célod eléréséhez szükséges 

2. Add meg a céldátumot: eddig szeretnéd elérni a célodat 

A harmadik adat jelen esetben a „Megtakarítási összeg” automatikusan kitöltésre kerül. 

3. A megtakarítás gyakorisága: csak havi lehet 

4. Első megtakarítási összeg teljesítése: itt el tudod dönteni, hogy a cél 

beállításának napján, vagy csak a következő hónaptól indítod a Programodat. 

5. „Beállítom” gomb megnyomásával tudsz tovább lépni 

Ha szeretnél teljesen új kalkulációt indítani, azt az „Új kalkuláció” gomb megnyomásával 

tudod megtenni. 
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4. Rögzítsd a célt 

1. Válassz bankszámlát: ha több forint bankszámlával rendelkezel, akkor itt 

tudod kiválasztani, melyikről szeretnél takarékoskodni. 

2. A hónap mely napján fogsz megtakarítani: ezen a napon fogjuk levenni a 

„Kalkulálj” pont alatt beállított megtakarítási összeget. 

3. Cél elnevezése: itt tudod elnevezni a megtakarítási célodat 

4. Kép feltöltése: itt lehet feltölteni az álmaidat megtestesítő fényképet. 

5. Kérsz díjmentes értesítést: itt tudod beállítani, hogy a programmal 

kapcsolatban szeretnél-e díjmentes e-mail értesítéseket kapni. Azt javasoljuk, 

pipáld be ezt a lehetőséget. 

6. Erre az e-mail címre kérem az értesítést: ha az 5. pontban kértél díjmentes 

értesítést, itt tudod megadni az e-mail címedet 

7. Nyisd meg és olvasd el a Programhoz kapcsolódó hirdetményeket, 

üzletszabályzatokat. Amennyiben elfogadod őket, pipáld be. 

8. „Rögzítem a célt”gombra kattintással véglegesítheted az igényedet. 
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Ezt az üzenetet kell kapnod, ha sikerült az igényed rögzítése. 

A rögzített céljaidat a „Céljaim” menüpont alatt tudod elérni. 

 

 


