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FORINT BETÉTEK 
 

 

 

 
KÖZÖSSÉGI BETÉTEK 

A betétlekötés közösségi célokat támogat! 

 MENTOR BETÉT SZFÉRA BETÉT 
Betétösszeg Leköthető minimum/maximum: 50 000/500 000 000 Ft 

Lekötési idő 3 hónap 

Éves kamat 
(EBKM) 
 

Felső kamatmérték: 2,85% (2,88%). Megegyezik az 
MNB jegybanki alapkamattal. 
Alsó kamatmérték: 0,50% (0,50%) 
Éves kamatmérték: Felső és Alsó kamatmérték között 
választható. 

Közösségi kamatjóváírás 

Kinek/milyen 
célra 

A Betéttulajdonos által 
kiválasztott Mentor 
hitelfelvevőnek 

A Betéttulajdonos által 
kiválasztott Szféra 
hitelcélra 

Mértéke Bank döntése alapján: 0,50% 
A betéttulajdonos döntése alapján: Felső kamatmérték 
és a választott Éves kamatmérték különbözete.  

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
éves kamatláb 

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 

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. 

 

 

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

Lekötési idő 

1 hó 

2 hó 

3 hó 

4 hó 

6 hó 

9 hó 

12 hó 

Éves kamat (EBKM) 

0,70% (0,70%) 

0,95% (0,95%) 

1,20% (1,20%) 

1,45% (1,45%) 

1,70% (1,70%) 

1,45% (1,45%) 

0,95% (0,95%) 

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
éves kamatláb 

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 

 

 

 

 

 

 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 

-  
0,45% (0,45%) 
0,70% (0,70%) 
1,00% (1,00%) 
0,95% (0,95%) 
0,45% (0,45%) 

0,25% (0,25%) 
0,70% (0,70%) 
0,95% (0,95%) 
1,25% (1,25%) 
1,00% (1,00%) 
0,70% (0,70%) 

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Felmondási 
éves kamat 

Lekötési időn belül: 0%.  

Leköthető MagNet bankfiókban NetBank felületen 

 

 

   

Hatályba lépés, érvényesség:  

2014. január 22-től visszavonásig 

Közzététel: 2014. január 22. 
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DEVIZA BETÉTEK 
 

STANDARD BETÉT Devizában 
Betétösszeg Leköthető minimum/maximum:  

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

Lekötési idő Éves kamat (EBKM) 

 

1 hó 

3 hó 

EUR: 

0,95% (1,15%)  

1,05% (1,25%) 

USD: 

0,55% (0,55%) 

0,65% (0,65%) 

Kamatozás Lekötési időn belül fix kamatozású betét 

Betétfeltörési 

éves kamat 

Lekötési időn belül: 0%.  

Leköthető MagNet bankfiókban 

Betét típusa - ismételten lekötésre kerülő, kamattal tőkésedő  
- vagy ismételten lekötésre kerülő, kamattal nem 

tőkésedő betét 
- vagy egyszeri lekötésű betét 

 

 

 

 

 

 

A Hirdetmény első oldalán feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, 
hogy a MagNet Bank zrt. jelen Hirdetményben szereplő betétei az 1996. 
évi CXII. 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. 
A betétlekötés szempontjából minden nem természetes személy ügyfél 
vállalati ügyfélnek minősül.  
2013. március 20-a előtt lekötött, még élő betétszerződések kamatait, 
díjait és jutalékait a „Lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, 
díjairól, jutalékairól és költségeiről” szóló, érvényes Hirdetmény 
tartalmazza. 
A 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. 

 

 

 

 

 Díj, jutalék, költség 

Betétlekötés – forint és deviza díjmentes 

Betét ismételt lekötése – forint és deviza díjmentes 

Betétfeltörés – forint és deviza díjmentes 

 
 
 
 
 

 

 
A MagNet Bank Zrt. ezúton ad tájékoztatást arról, hogy 2014. január 22-től 
mely változások kerülnek bevezetésre.  
 
2014. január 22-től az MNB jegybanki alapkamat mértéke 0,15%-kal 
2,85%-ra csökkent. A Bank ennek megfelelően 0,15% mértékkel 
csökkentette az MNB jegybanki alapkamathoz kötött Mentor, Szféra 
betétek kamatát. 

 
A jelzett változások bevezetésére a jegybanki alapkamat elmúlt időszakban 
bekövetkezett változása alapján került sor. 

 
2014. január 22. 

 
MagNet Bank Zrt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Általános feltételek 

Díjak, jutalékok, költségek 

Tájékoztatás az előző Hirdetményhez képest 

bekövetkezett változásokról 

http://www.oba.hu/

