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FORINT BETÉTEK 
 AKTÍV BETÉT 
Betétösszeg Leköthető minimum: 50 000 Ft 

Leköthető maximum: 500 000 000 Ft 

Lekötési idő 3 hónap 

Feltételek: Aktív Betétben kizárólag új forrás helyezhető el. Új forrásból 
származó összegnek a betétet elhelyező ügyfél 2016. február havi 
látra szóló egyenlegének és lekötött betéti állományának 
együttes átlagos összegéhez viszonyított új betételhelyezés 
minősül. Az átlagos összeg a 2016. február hónap naptári napi 
záró egyenlegeiből kerül meghatározásra egyszerű számtani 
átlagszámítással. Deviza egyenlegek és állományok esetén a 2016. 
február 29. napján érvényes kereskedelmi deviza vételi 
árfolyammal kerül meghatározásra a forint összeg. 
A kiemelt kamat igénybe vételéhez az alábbi feltételek együttes 
teljesítése szükséges: a). 0-tól eltérő összegű becsületkasszás 
számlavezetési díj vállalása és megfizetése 
b.) a lekötés ideje alatt havonta legalább 25.000 Ft összértékben 
történt bankkártyás vásárlás. 
A feltétel az első kamatfizetési időszakra vonatkozóan kerül 
ellenőrzésre, azon a bankszámlán, amelyről a lekötés történt. A 
feltételek teljesülését a Bank folyamatosan vizsgálja, tehát a 
feltételeknek a kamatfizetési időszak minden hónapjára fenn kell 
állniuk. A feltétel szempontjából a hónap számítása a 
betétlekötés napjától kezdődik. Ha a feltétel nem teljesül, akkor 
az első kamatfizetési időszakra a betétlekötés időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamattal megegyező normál kamat kerül 
alkalmazásra. Sikeres bankkártyás tranzakciónak minősül, ha a 
tranzakció összege a fizetési számlán terhelésre kerül (a 
tranzakció a terhelés/könyvelés időpontjában kerül figyelembe 
vételre).  
Az első lekötési időszakban az Aktív betétre a jelen 
Hirdetményben nem szabályozott lekötési feltételek tekintetében 
a „Betétlekötésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” 
„STANDARD” betétre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
Az első lekötési időszakot követően, automatikusan ismételten 
lekötésre kerülő Aktív Betét kamatozása és a Betét működése 
mindenben megegyezik az ismételt lekötés kezdőnapján 
hatályos Mentor/Szféra Betétével. 
A támogatni kívánt hitelfelvevő/hitelcél megnevezéséről, a 
választott éves kamatmértékről a Betét lekötésekor, a 
betétlekötési megbízásban kell rendelkezni, de a rendelkezés 
csak az automatikusan ismételt lekötés első napjától, a 
Mentor/Szféra Betétté alakulással lép hatályba. 
 

Éves kamat 
(EBKM) 
 

Kiemelt kamat   3,00% (3,03%) 

Normál kamat  MNB jegybanki alapkamat, azaz jelenleg
        1,05% (1,05%) 

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
kamat  

Lekötési időn belül (éves): 0%.  

Leköthető MagNet bankfiókban és NetBank felületen 

Betét típusa - automatikusan ismételten lekötésre kerülő, kamattal 
tőkésedő  

- vagy automatikusan ismételten lekötésre kerülő, 
kamattal nem tőkésedő betét 

 
 

 
 
 
 

 

 
KÖZÖSSÉGI BETÉTEK 

A betétlekötés közösségi célokat támogat! 

MENTOR BETÉT SZFÉRA BETÉT 

Betétösszeg Leköthető min./max.: 50 000 Ft/500 000 000 Ft 

Lekötési idő 3 hónap 

Éves kamat (EBKM) 
 

Felső kamatmérték = MNB jegybanki alapkamat, 
azaz jelenleg 1,05% (1,05%) 
Alsó kamatmérték: 0,50% (0,50%) 
Éves kamatmérték: Felső és Alsó kamatmérték 
között választható. 

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási kamat Lekötési időn belül (éves): 0% 

Leköthető MagNet bankfiókban és NetBank felületen 

KÖZÖSSÉGI HITEL KAMATKEDVEZMÉNY MÉRTÉKE 

Kinek/ 
milyen célra 

Választott Mentor 
hitelfelvevőnek 

Választott Szféra 
hitelcélra 

Bank által adott közösségi 
kamatjóváírás 

 
0,50% 

 
0,25% 

Ügyfél döntése szerinti 
betéti kamatmérték 

Felső kamatmérték és a választott Éves 
kamatmérték különbözete. 

Betét típusa: ismételten lekötésre kerülő, kamattal tőkésedő vagy 
ismételten lekötésre kerülő, kamattal nem tőkésedő betét.  
A Mentor hitelfelvevők és a Szféra hitelcélok körét „A választható Mentor 
hitelfelvevők és Szféra hitelcélok köréről” szóló Hirdetmény tartalmazza. A 
Bank a betétben elhelyezett összegeket Mentor hitelfelvevők/Szféra 
hitelcélok finanszírozására fordítja, a részleteket a „Hitelezési üzletág 
általános szerződési feltételeiről” szóló Üzletszabályzat tartalmazza. 
 

HŰSÉG BETÉT Forintban 
Betétösszeg Leköthető minimum/maximum:  

50 000/500 000 000 Ft 

Lekötési idő 
 

2 év 
Kamatfizetési időszak: 3, 4, 6 hónap 

Éves kamat 
(EBKM) 
 
3 hó 
4 hó 
6 hó 

Kiemelt kamat az első 
kamatfizetési 
időszakban: 
1,35% (1,35%) 
1,60% (1,60%) 
1,85% (1,84%) 

Hűség kamat  a második 
kamatfizetési 
időszakban: 
0,80% (0,80%) 
1,05% (1,05%) 
1,30% (1,30%) 

Kamat-prémium a 2 éves lekötési idő lejárata esetén, egyszeri: +0,20% 

Kamatozás Kamatfizetési időszakon belül fix kamatozású betét 

Felmondási éves 
kamat 

Kamatfizetési időszakon belül: 0%. Kamatfizetési 
időszak végén kamatveszteség nélkül felmondható. 

Leköthető MagNet bankfiókban és NetBank felületen 

 
 
 
 
 
 

Hatályba lépés, érvényesség: 2016. május 25-től visszavonásig 
Közzététel: 2016. május 6. 
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Betét típusa: ismételten lekötésre kerülő, kamattal tőkésedő, vagy 
ismételten lekötésre kerülő, kamattal nem tőkésedő betét.  
Kamatozás: A feltételek teljesítése esetén a betét az első kamatfizetési 
időszakban a táblázatban szereplő Kiemelt kamattal kamatozik. A Kiemelt 
kamathoz a következőkből legalább egy feltétel teljesülése szükséges az 
első kamatfizetési időszak minden hónapjában:   
- havonta minimum 2 db teljesült csoportos beszedési megbízás,  
- havonta minimum 25 000 Ft összegű MagNet bankkártyával történő 

sikeres vásárlás,  
- havonta minimum 50 000 Ft összegű külső jóváírás arra a MagNet 

Bank fizetési számlára, amelyről a betétlekötés történt. 
A feltétel az első kamatfizetési időszakra vonatkozóan kerül ellenőrzésre. 
A feltétel teljesülését a Bank az első kamatfizetési időszak utolsó napján 
vizsgálja. A feltétel szempontjából a hónap számítása a betétlekötés 
napjától kezdődik. Ha a feltétel nem teljesül, akkor az első kamatfizetési 
időszakra a Hűség kamat kerül alkalmazásra. Sikeres bankkártyás 
tranzakciónak minősül, ha a tranzakció összege a fizetési számlán 
terhelésre kerül (a tranzakció a terhelés/könyvelés időpontjában kerül 
figyelembe vételre). Külső jóváírásnak minősül minden olyan utalásból 
származó jóváírás, ami nem saját számlák közötti átvezetés vagy bankon 
belüli betéti kamat és/vagy betét kifizetésének az eredménye.   

A betét a második kamatfizetési időszakban a második kamatfizetési 
időszak első napján érvényes Hirdetmény szerinti Hűség kamattal 
kamatozik.  A betét a harmadik kamatfizetési időszaktól kezdődően a 
lekötési idő végéig a kamatfizetési időszakok első napján érvényes 
Hirdetmény szerinti - kamatfizetési időszakkal azonos lekötési idejű – 
Standard Betétre meghirdetett kamatmértékkel kamatozik tovább.  
Kamatprémium: A kamatprémium egyszeri alkalommal, az induló 
betétlekötési összegre vetítve, a 2 éves lekötési idő végén kerül 
felszámításra. 
 

STANDARD BETÉT Forintban 
Betétösszeg Leköthető minimum/maximum: 50 000/500 000 000 Ft 

Lekötési idő 1, 2,  3, 4, 6, 9, 12 hónap 

Éves kamat 
(EBKM) 
1 hó 
2 hó 
3 hó 
4 hó 
6 hó 
9 hó 
12 hó 

 
 
0,45% (0,45%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
éves kamat 

Lekötési időn belül: 0,25%.  

Leköthető MagNet bankfiókban és NetBank felületen 

 
Betét típusa: ismételten lekötésre kerülő, kamattal tőkésedő vagy 
ismételten lekötésre kerülő, kamattal nem tőkésedő betét vagy egyszeri 
lekötésű betét.  
 

 HATÁRIDŐS LEKÖTÖTT 
BETÉT 

HATÁRIDŐS LEKÖTÖTT 
BETÉT – NETBANK 

Betétösszeg Leköthető minimum/maximum: 50 000/500 000 000 Ft 

Lekötési idő Éves kamat (EBKM) – összeghatár nélkül 

15-30 nap 
31-60 nap 
61-90 nap 
91-180 nap 
181-270 nap 
271-365 nap 

-  
0,00% (0,00%) 
0,15% (0,15%) 
0,25% (0,25%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 

0,00% (0,00%) 
0,00% (0,00%) 
0,25% (0,25%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
éves kamat 

Lekötési időn belül: 0%.  

Leköthető MagNet bankfiókban NetBank felületen 

 
 
 
 
 
 

DEVIZA BETÉTEK 

HŰSÉG BETÉT Devizában 
Betétösszeg Leköthető minimum/maximum:  

EUR: 200/2 000 000 
USD: 300/2 000 000 

Időtáv Lekötési idő: 2 év 
Kamatfizetési időszak: 3, 6 hónap 

Éves kamat 
(EBKM) 

Kiemelt kamat (EBKM) 
az első kamatfizetési 
időszakban: 

Hűség kamat (EBKM) 
a második kamatfizetési 
időszakban: 

EUR 
3 hó 
6 hó 

 
0,60% (0,60%) 
0,75% (0,75%) 

 
0,55% (0,55%) 
0,60% (0,60%) 

USD 
3 hó 
6 hó 

 
0,50% (0,50%) 
0,60% (0,60%) 

 
0,30% (0,30%) 
0,40% (0,40%) 

Kamat- 
prémium 

a 2 éves lekötési idő lejárata esetén, egyszeri: +0,20% 

Kamatozás Kamatfizetési időszakon belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
éves kamatláb 

Kamatfizetési időszakon belül: 0%. A kamatfizetési 
időszak végén kamatveszteség nélkül felmondható. 

Leköthető MagNet bankfiókban és NetBank felületen 

Betét típusa: ismételten lekötésre kerülő, kamattal tőkésedő vagy 
ismételten lekötésre kerülő, kamattal nem tőkésedő betét.  
Kamatozás: A betét az első kamatfizetési időszakban a táblázatban 
szereplő Kiemelt kamattal kamatozik. A betét a második kamatfizetési 
időszakban a második kamatfizetési időszak első napján érvényes 
Hirdetmény szerinti Hűség kamattal kamatozik. A betét a harmadik 
kamatfizetési időszaktól kezdődően a lekötési idő végéig a kamatfizetési 
időszakok első napján érvényes Hirdetmény szerinti - kamatfizetési 
időszakkal azonos lekötési idejű és azonos devizanemű – Standard Betétre 
meghirdetett kamattal kamatozik tovább. 
Kamatprémium: A kamatprémium egyszeri alkalommal, az induló 
betétlekötési összegre kerül felszámításra.  
 

STANDARD BETÉT Devizában 
Összeg Leköthető minimum/maximum:  

EUR: 200/2 000 000 
USD: 300/2 000 000 
CHF: 300/2 000 000 

Éves kamat (EBKM) 

Lekötési idő 
1 hó 
3 hó 
6 hó 
12 hó 

EUR: 
0,40% (0,40%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 
0,50% (0,50%) 

USD: 
0,15% (0,15%) 
0,25% (0,25%) 
0,25% (0,25%) 
0,25% (0,25%) 

CHF: 
0,10% (0,10%) 
0,10% (0,10%) 
0,20% (0,20%) 
0,20% (0,20%) 

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
éves kamat 

Lekötési időn belül: 0%.  

Leköthető MagNet bankfiókban és NetBank felületen 

Betét típusa: ismételten lekötésre kerülő, kamattal tőkésedő vagy 
ismételten lekötésre kerülő, kamattal nem tőkésedő betét vagy egyszeri 
lekötésű betét.  
 

FORINT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLÁK 
Adócsillapító Tartós Megtakarítási Számla (TMSZ) 

Összeg Legkisebb elhelyezhető összeg: 50 000 Ft 

Éves kamat (EBKM) MNB jegybanki alapkamat - 0,50%, azaz jelenleg 
0,55% (0,55%) 

Kamatozás A kamat mértéke változó. Kamatszámítás a napi záró 
egyenleg alapján, kamatfizetés évente a tárgyévet 
követő első munkanapon, illetve a szerződés 
megszűnésének napján. A TMSZ számlán elhelyezett 
összeg bármely, a jelen Hirdetményben meghatározott 
forint betétben is leköthető az adott betéthez tartozó 
kondíciókkal (kivétel: Királyi Takarékszámla, Határidős 
lekötött betét – Netbank). 

Számlavezetés díjmentes 

Számla-
megszűntetési díj 

gyűjtőévben:                                      0,50% 
3 éves lekötési időszakon belül:     0,50% 
3 éves lekötési időszakon túl:       díjmentes 
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KIRÁLYI TAKARÉKSZÁMLA 

Napi 
záróegyenleg 

Éves kamat (EBKM)* 

0-499 999 Ft 0,25% (0,25%) 

500 000-
2 000 000 Ft 

0,75% (0,75%) 

2 000 000 Ft 
felett 

0,75% (0,75%) 

*Az EBKM az adott kamatsávra értendő 
 

Kamatozás: Sávos kamatozású, a megadott kamatok csak az adott sávban 
érvényesek. Kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján. Kamatfizetés 
havonta. 
 

Lakossági fizetési számlák látra szóló kamatai 

Látra szóló kamatok 
 

Devizanem 
Látra szóló kamat és (EBKM) 

Összegtől függetlenül 

 

HUF 
 

0,00% (0,00%) 
 

EUR 
 

0,00% (0,00%) 
 

USD 
 

0,00% (0,00%) 
 

CHF 
 

 

0,00% (0,00%) 

 
 
 
 

FORINT BETÉTEK 

 KAMAT-ROLL KAMAT-ROLL 
PRÉMIUM 

MAGNET 
PRÉMIUM 

Betétösszeg Leköthető minimum/maximum: 50 000/500 000 000 
Ft 

Időtáv Lekötési idő:  
1, 2,  3, 4, 6 hó  

Lekötési idő:  
2, illetve 3 év  
Kamatfizetési 
időszak:  
1, 2, 3, 4, 6 hó 

Lekötési idő: 
2, illetve 3 év 
Kamatfizetési 
időszak:  
2, 3, 4, 6 hó 

Éves kamat (EBKM) – összeghatár nélkül 

1 hó 
2 hó 
3 hó 
4 hó 
6 hó 

0,10% (0,10%) 
0,20% (0,20%) 
0,30% (0,30%) 
0,40% (0,40%) 
0,50% (0,50%) 

0,10% (0,20%) 
0,20% (0,30%) 
0,30% (0,40%) 
0,40% (0,50%) 
0,50% (0,60%) 

-  
0,20% (0,30%) 
0,30% (0,40%) 
0,40% (0,50%) 
0,50% (0,60%) 

Kamat-prémium -  Egyszeri, 2 évre: +0,20% 
Egyszeri, 3 évre: +0,30% 

Kamatozás Lekötési időn 
belül fix 
kamatozású 
betét 

Kamatfizetési időszakon belül fix 
kamatozású betét 

Felmondási éves 
kamat 

Lekötési időn 
belül: 0%. A 
lekötési idő 
végén 
kamatveszteség 
nélkül 
felmondható. 

Kamatfizetési időszakon belül: 
0%. A kamatfizetési időszak végén 
kamatveszteség nélkül 
felmondható. 

Leköthető MagNet bankfiókban 

Kamat-Roll Betét: Automatikusan újra lekötődő betét.  
MagNet Prémium Betét: A betét elhelyezés feltétele bankkártya megléte a 
Banknál vezetett fizetési számlához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRIPLÁZÓ BETÉT Forintban 
Betétösszeg Leköthető minimum/maximum:  

50 000/50 000 000 Ft 

Lekötési idő 3 év; kamatfizetési időszak: 12, 24, 36 hónap 

Éves kamat 
(EBKM) 
 
 

1. kamatfizetési 
időszak  
(0-12 hó): 
2,00% (1,99%) 

2. kamatfizetési 
időszak  
(13-24 hó): 
4,00% (4,00%) 

3. kamatfizetési 
időszak 
(25-36 hó): 
6,00% (6,00%) 

Átlagos kamatláb a teljes lekötési időre:   4,00% 
EBKM a teljes lekötési időre:                        4,09% 

Kamatozás Lekötési időn és kamatfizetési időn belül is fix kamatozású 
betét, a betét kamata a lekötés időpontjában a 
Hirdetményben szereplő értékekkel azonos.  

Felmondási 
éves kamat 

Kamatfizetési időszakon belül fix: 1%.  

Leköthető MagNet bankfiókban és NetBank felületen 

Típusa: az első és a második kamatfizetési időszak utolsó napján a kamat 
tőkésítésével együtt automatikusan újra lekötésre kerülő betét.  

 
 JUBILEUM 2 BETÉT 
Betétösszeg Leköthető minimum: 50 000 Ft 

Leköthető maximum: 500 000 000 Ft 

Lekötési idő 3 hónap 

Feltételek: Jubileum 2 Betétben kizárólag új forrás helyezhető el. Új 
forrásból származó összegnek a betétet elhelyező ügyfél 
2015. szeptember havi látra szóló egyenlegének és 
lekötött betéti állományának együttes átlagos 
összegéhez viszonyított új betételhelyezés minősül. Az 
átlagos összeg a 2015. szeptember hónap naptári napi 
záró egyenlegeiből kerül meghatározásra egyszerű 
számtani átlagszámítással. Deviza egyenlegek és 
állományok esetén a 2015. szeptember 30. napján 
érvényes kereskedelmi deviza vételi árfolyammal kerül 
meghatározásra a forint összeg.  
Az első lekötési időszakban a Jubileum 2 betétre a jelen 
Hirdetményben nem szabályozott lekötési feltételek 
tekintetében a „Betétlekötésre vonatkozó Általános 
Szerződési Feltételek” „STANDARD” betétre vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 
Az első lekötési időszakot követően, automatikusan 
ismételten lekötésre kerülő Jubileum 2 Betét 
kamatozása és a Betét működése mindenben 
megegyezik az ismételt lekötés kezdőnapján hatályos 
Mentor/Szféra Betétével.  
A támogatni kívánt hitelfelvevő/hitelcél 
megnevezéséről, a választott éves kamatmértékről a 
Betét lekötésekor, a betétlekötési megbízásban kell 
rendelkezni, de a rendelkezés csak az automatikusan 
ismételt lekötés első napjától, a Mentor/Szféra Betétté 
alakulással lép hatályba. 

Éves kamat 
(EBKM) 
 

2,50% (2,52%) 
 
Az automatikusan ismételt lekötés kezdőnapján a 
hatályos Mentor/Szféra Betét kamatainak és 
feltételeinek megfelelően kerül lekötésre a betét.  

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
kamat  

Lekötési időn belül (éves): 0%.  

Leköthető MagNet bankfiókban és NetBank felületen 

Betét típusa - automatikusan ismételten lekötésre kerülő, 
kamattal tőkésedő  

- vagy automatikusan ismételten lekötésre kerülő, 
kamattal nem tőkésedő betét 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Már nem leköthető betéttípusok 
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 JUBILEUM PLUSZ BETÉT 
Betétösszeg Leköthető minimum: 50 000 Ft 

Leköthető maximum: 500 000 000 Ft 

Lekötési idő 3 hónap 

Feltételek: Jubileum Plusz Betétben kizárólag új forrás helyezhető el. Új 
forrásból származó összegnek a betétet elhelyező ügyfél 
2015. szeptember havi látra szóló egyenlegének és lekötött 
betéti állományának együttes átlagos összegéhez viszonyított 
új betételhelyezés minősül. Az átlagos összeg a 2015. 
szeptember hónap naptári napi záró egyenlegeiből kerül 
meghatározásra egyszerű számtani átlagszámítással. Deviza 
egyenlegek és állományok esetén a 2015. szeptember 30. 
napján érvényes kereskedelmi deviza vételi árfolyammal 
kerül meghatározásra a forint összeg. 
A betét lekötéséhez az alábbi feltételek együttes teljesítése 
szükséges: 
a.) a Banknál Csillag vagy Diamond típusú forint fizetési 
számla-szerződés megkötése 2015.11.01. napját követően; 
b.) 0-tól eltérő összegű becsületkasszás számlavezetési díj 
vállalása az a.) pontban meghatározott számlacsomagok 
esetében; 
c.) 2015.11.01. napját követően megkötött új bankkártya 
szerződés az a.) pontban megjelölt számlacsomagokhoz 
kapcsolódóan. 
 A Jubileum Plusz betét kizárólag az a.) pontban megjelölt 
fizetési számláról kerülhet lekötésre.  
Az első lekötési időszakban a Jubileum Plusz betétre a jelen 
Hirdetményben nem szabályozott lekötési feltételek 
tekintetében a „Betétlekötésre vonatkozó Általános 
Szerződési Feltételek” „STANDARD” betétre vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 
Az első lekötési időszakot követően, automatikusan 
ismételten lekötésre kerülő Jubileum Plusz Betét 
kamatozása és a Betét működése mindenben megegyezik az 
ismételt lekötés kezdőnapján hatályos Mentor/Szféra 
Betétével.  
A támogatni kívánt hitelfelvevő/hitelcél megnevezéséről, a 
választott éves kamatmértékről a Betét lekötésekor, a 
betétlekötési megbízásban kell rendelkezni, de a 
rendelkezés csak az automatikusan ismételt lekötés első 
napjától, a Mentor/Szféra Betétté alakulással lép hatályba. 

Éves kamat 
(EBKM) 
 

2,70% (2,73%) 
 
Az automatikusan ismételt lekötés kezdőnapján a hatályos 
Mentor/Szféra Betét kamatainak és feltételeinek 
megfelelően kerül lekötésre a betét.  

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
kamat  

Lekötési időn belül (éves): 0%.  

Leköthető MagNet bankfiókban és NetBank felületen 

Betét típusa - automatikusan ismételten lekötésre kerülő, kamattal 
tőkésedő  

- vagy automatikusan ismételten lekötésre kerülő, 
kamattal nem tőkésedő betét 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEVIZA BETÉTEK 

További EUR 
betétek 

KAMAT-ROLL EURÓ 
(Euro-Roll) 

KAMAT-ROLL PRÉMIUM 
EURÓ 

(Euro-Roll Prémium) 

Betétösszeg Leköthető minimum/maximum:  
200 EUR/500 M Ft-nak megfelelő összeg 

Időtáv Lekötési idő:  
3, 4, 6, 12 hó 

Lekötési idő:  
2, illetve 3 év  
Kamatfizetési időszak:  
3, 6 hó 

Éves kamat (EBKM) – összeghatár nélkül 

3 hó 
4 hó 
6 hó 
12 hó 

0,65% (0,65%) 
0,65% (0,65%) 
0,65% (0,65%) 
0,65% (0,65%) 

0,55% (0,65%) 
-  

0,55% (0,65%) 
-  

Kamatprémium -  2 évre, egyszeri: +0,20% 
3 évre, egyszeri: +0,30% 

Kamatozás Lekötési időn belül fix 
kamatozású betét 

Kamatfizetési időszakon 
belül fix kamatozású betét 

Felmondási éves 
kamatláb 

Lekötési időn belül: 
0%.  
A lekötési idő végén 
kamatveszteség nélkül 
feltörhető. 

Kamatfizetési időszakon 
belül: 0%.  
A kamatfizetési időszak 
végén kamatveszteség 
nélkül feltörhető. 

Leköthető MagNet bankfiókban 

Kamat-Roll betét Euróban: Újralekötés a mindenkor érvényes Hirdetmény 
szerinti feltételekkel.  
Kamat-Roll Prémium betét Euróban: A kamatfizetési időszakok utolsó 
napján járó kamatösszeget a Bank a betétszámlán/fizetési számlán tőkésíti. 
A kamatok kifizetése a betét kifizetésekor esedékes. 
Kedvezményes árfolyam alkalmazásával elhelyezett AKCIÓS Kamat-Roll 
Prémium EUR betét: A korábbi „Kedvezményes árfolyam alkalmazásával 
elhelyezett AKCIÓS Kamat-Roll Prémium EUR betétekre” a „Kamat-Roll 
Prémium Euró betét” kamatai vonatkoznak. Kedvezményes árfolyam 
alkalmazásával végrehajtott HUF-EUR konverzió esetén a lejárat előtt 
felmondással az Ügyfél az árfolyamkedvezmény jogát elveszíti, a 
kedvezmény a Bank részére visszatérítendő. Amennyiben a felmondás 
napjára meghirdetett betétforgalmi deviza eladási árfolyam meghaladja a 
betét elhelyezésekor alkalmazott kedvezményes árfolyamot, akkor a Bank 
az EUR-ban kiszámított különbséget beszámítja a Betéttulajdonosnak a 
betétszerződésből számított követelésébe. 
 

További USD és 
CHF betétek 

KAMAT-ROLL 
USD 

USD-ROLL 

KAMAT-ROLL 
CHF 

CHF-ROLL 

KAMAT-ROLL 
PRÉMIUM USD 

USD-ROLL PRÉMIUM 

Betétösszeg Leköthető minimum/maximum:  
300 USD vagy 200 EUR/500 M Ft-nak megfelelő összeg 

Lekötési idő: 
Kamatfizetési 
időszak: 

3, 6 hónap  2, illetve 3 év 
 
3, 6 hónap 

Éves kamat (EBKM) – összeghatár nélkül 

3 hó 
6 hó 

0,40% (0,40%) 
0,40% (0,40%) 

0,25% (0,25%) 
-  

0,25% (0,35%) 
0,25% (0,35%) 

Kamat-prémium -  2 évre, egyszeri: 
+0,20% 
3 évre, egyszeri: 
+0,30% 

Kamatozás Lekötési időn belül fix 
kamatozású betét 
 

Kamatfizetési 
időszakon belül fix 
kamatozású betét 

Felmondási 
éves kamat 

Lekötési időn belül: 0%.  
A lekötési idő végén 
kamatveszteség nélkül 
felmondható. 

Kamatfizetési 
időszakon belül: 0%. A 
kamatfizetési időszak 
végén 
kamatveszteség 
nélkül felmondható. 

Leköthető MagNet bankfiókban 

Kamat-Roll Betét: Újralekötés a mindenkor érvényes Hirdetmény szerinti 
feltételekkel.  
Kamat-Roll Prémium Betét: A kamatfizetési időszakok utolsó napján járó 
kamatösszeget a Bank a betétszámlán/pénzforgalmi számlán tőkésíti. A 
kamatok kifizetése a betét kifizetésekor esedékes. 
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A Hirdetmény első oldalán feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy a MagNet Bank Zrt. jelen Hirdetményben szereplő betétei az 2013. évi CCXXXVII. 
törvény rendelkezései szerint az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a betétügyletekre vonatkozó Általános 
Szerződési Feltételekből, és a www.oba.hu honlapon lehet tájékozódni.  
Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézetei kötelesek évente az OBA által meghatározott formában kimutatást készíteni a betétesek hitelintézetnél 
elhelyezett biztosított betéteinek összevont egyenlegéről és a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről. A MagNet Bank minden ügyfelének díjmentesen 
rendelkezésre bocsátja az ügyfél-tájékoztatót bármely MagNet bankfiókban. 
Az új betétlekötés feltétele a lekötni kívánt betéttel azonos devizanemű MagNet fizetési számla megléte, vagy annak a betétlekötési megbízással együtt történő 
megnyitása.  
A Bank kamatot – a szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – a betételhelyezés napját követő munkanaptól a betétkifizetést megelőző napig fizet. A 
betétek kamata után a Bank a kamatadót és az egészségügyi hozzájárulást a vonatkozó jogszabályok szerint vonja le.  
A betétekre vonatkozó részletes szabályokat az „Általános Szerződési Feltételek Betétügyletekre” tartalmazzák. 
Jelen Hirdetményben meghatározásra nem kerülő díjak jutalékok és költségek tekintetében a Bank pénzforgalmi Hirdetményeiben foglaltak az irányadók. 
 
 
 
 
 
 

Betétlekötés – forint és deviza díjmentes 

Betét ismételt lekötése – forint és deviza díjmentes 

Betétfeltörés – forint díjmentes 

Betétfeltörés – deviza 
a lekötéstől számított 5 napon belül 
a lekötéstől számított 30 napon belül 
a lekötéstől számított 30 napon túl 

 
3% 
1% 
díjmentes 

Forint betétforgalmi technikai számláról történő tranzakciók 

készpénzfelvétel bankfiókban a lekötéstől számított 15 napon belül 0,34%+380 Ft 

készpénzfelvétel bankfiókban a lekötéstől számított 15 napon túl 0,1% 

forint átutalás bankon belül díjmentes 

forint átutalás más banknál vezetett számlára 0,27%+350 Ft 

deviza átutalás bankon belül díjmentes 

deviza átutalás más banknál vezetett számlára 0,2%, min. 8, max. 250 EUR 

Deviza betétforgalmi technikai számláról történő tranzakciók 

készpénzfelvétel bankfiókban 0,34%+2 EUR 

deviza átutalás bankon belül díjmentes 

deviza átutalás más banknál vezetett számlára 0,2%, min. 8, max. 250 EUR 

*Kizárólag 2012. december  31-ig, betétforgalmi technikai számláról lekötött betétekre vonatkozik. 

  
  
 
 
 
A MagNet Bank Zrt. ezúton ad tájékoztatást arról, hogy 2016. május 25-től mely változások kerülnek bevezetésre az ezen időponttól lekötésre kerülő új 
betétekre, beleértve a meglévő betétek automatikusan ismételt lekötését is.  
 
A Bank üzletpolitikai döntés alapján az alábbiak szerint csökkenti betéti kamatait 2016. május 25-ei hatályba lépéssel: 
 
Királyi Takarékszámla 0-499.999 Ft: 0,10%-os kamatcsökkentés 
Királyi Takarékszámla 500.000-2.000.000 Ft: 0,35%-os kamatcsökkentés 
Királyi Takarékszámla 2.000.000 Ft felett: 0,35%-os kamatcsökkentés 
 
 
2016. május 6. 

 
MagNet Bank Zrt.  
 

Díjak, jutalékok, költségek* 

 

 

 

 

Tájékoztatás az előző Hirdetményhez képest bekövetkezett változásokról 

Általános feltételek 

http://www.oba.hu/
http://www.magnetbank.hu/fiokok

