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Tisztelt Ügyfelünk!
2017. július 26-tól érhető el 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 az „Általános
hirdetményben”, illetve
„Lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól,
jutalékairól és költségeiről” szóló hirdetményünkben, valamint a NetBankon.

Mi az Apránként Megtakarítási Program lényege?
Mindenkinek vannak álmai, amelyek megvalósításához pénzre van szükség. Az Apránként
Megtakarítási Programmal abban szeretnénk segíteni, hogy ezek az álmok meg is
valósuljanak! Itt a NetBankban beállíthatod, hogy milyen célt, mikorra szeretnél elérni, ezután
pedig nincs más dolgod, csak annyi, hogy biztosítsd a megtakarítani kívánt összeget a
bankszámládon.
Jelenleg kétféle módozat közül választhatsz.
a.) „Fix összegű”: Az általad meghatározott megtakarítási összeget, az általad megjelölt
napon a bank automatikusan minden hónapban elteszi az általad meghatározott célra,
egészen a cél lejártáig, vagy megszüntetéséig.
b.) „Aprógyűjtés bankkártyával”: Egy általad választott bankkártyád vásárlásai után
10-re, 100-ra, vagy 1000-re kerekítjük vásárlásaid értékét, a különbözetet pedig
automatikusan a kiválasztott célodra gyűjtjük.
Az Apránként Megtakarítási Program igénybevételéhez NetBank fiók, valamint lakossági
forint fizetési számla, Aprógyűjtés bankkártyával módozat esetén fizetési forint számlához
tartozó lakossági bankkártya együttes megléte szükséges.
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Az Apránként Megtakarítási Program igénybevétele/ beállítása:
1. lépj be a NetBankodba

2. Kattints a „Cél rögzítése” menüpontra, amelyet az Apránként Megtakarítási
Program alatt találsz
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3. Add meg mire vágysz
1. Add meg a célod nevét
2. Tölts fel fényképet (opcionális): A következő formátumok feltöltése
engedélyezett: jpg, png. Maximális méret 32 Mb. Ha nem töltesz fel képet,
akkor a Bank automatikusan egy standard képet jelenít meg.
3. Kattints a „Tovább” gombra

Ezután kétféle módon dönthetsz, vagy a Fix összegű megtakarítási módot,
vagy az Aprógyűjtés bankkártyával megtakarítási módot választod.

Fix összegű megtakarítási mód beállítása
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4. Kalkulálj!
1. 2. Válaszd, ki melyik számládról szeretnél megtakarítani: Ha több forint
bankszámlával rendelkezel, akkor itt tudod kiválasztani, melyikről szeretnél
takarékoskodni.
Három adatból (Célösszeg, Céldátum, Megtakarítási összeg) tetszőlegesen adj
meg kettőt, a harmadikat a kalkulátor automatikusan kitölti:
3. Add meg a célösszeget: Az az összeg, ami a célod eléréséhez szükséges.
4. 5. Add meg a céldátumot: Eddig szeretnéd elérni a célodat, előbb az évet, majd
a hónapot kell megadnod.
6. Megtakarítási összeg: Az az összeg, amit havonta félre szeretnél tenni.
7. Első megtakarítási összeg teljesítése: Itt el tudod dönteni, hogy a cél
beállításának napján (Most), vagy csak a következő hónaptól indítod a
Programodat.
Amennyiben a cél beállításának napját választod, úgy lehetőséged van a havi
megtakarítási összegtől eltérő induló összeg elhelyezésére is a rendszeres átvezetés
mellett.
A megtakarítási időszak alatt erre csak egy alkalommal, az adott cél rögzítésekor,
a megtakarítás kezdetekor van lehetőséged, ezt követően kizárólag rendszeres
átvezetésre tudsz megbízást adni. A cél rögzítését és a megtakarítás elindítását
követően tehát eseti, egy összegű átvezetés már nem lehetséges.
Az induló összeg is része a rögzítéskor megadott célodnak és beleszámít a
kamatprémium számításba is.
Az induló összeget így tudod rögzíteni:

8. Kattints a Tovább gombra
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5. Rögzíts

1.
2.

3.
4.
1. A hónap mely napján fogsz megtakarítani: Minden hónapban ezen a
napon fogjuk átvezetni a folyószámládról a „Kalkulálj” pont alatt beállított
megtakarítási összeget.
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2. Kérsz díjmentes értesítést: Itt tudod beállítani, hogy a Programmal
kapcsolatban szeretnél-e díjmentes e-mail értesítéseket kapni. Azt javasoljuk,
pipáld be ezt a lehetőséget.
Erre az e-mail címre kérem az értesítést: Ha kérsz díjmentes értesítést, itt
tudod megadni az e-mail címedet.
3. Nyisd meg és olvasd el a Programhoz kapcsolódó hirdetményeket,
üzletszabályzatokat. Amennyiben elfogadod őket, pipáld be.
4. „Rögzítem a célt” gombra kattintással véglegesítheted az igényedet.

Aprógyűjtés bankkártyával megtakarítási mód beállítása

1. 2. Válaszd, ki melyik számládról szeretnél megtakarítani: Ha több forint
bankszámlával rendelkezel, akkor itt tudod kiválasztani, melyikről szeretnél
takarékoskodni.
3. Add meg a megtakarítás típusát: Alapértelmezetten a fix összegű mód van
beállítva. A legördülő menü segítségével tudod átállítani Aprógyűjtés
bankkártyával módra.
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4/a. 4/b. Melyik kártyádat szeretnéd használni: Két helyen is ki tudod
választani, hogy melyik kártyával szeretnél megtakarítani.
5/a. 5/b. Vásárlásaid után mennyi aprót tegyünk félre: Két helyen is ki tudod
választani, hogy 10-re, 100-ra, vagy 1000-re kerekítsünk vásárlásaidat.
6. Add meg a céldátumot: Eddig szeretnéd elérni a célodat, a megjelenő
dátumválasztó segítségével tudod megadni a céldátumot.
7. Kattints a Tovább gombra

1. Kérsz díjmentes értesítést: Itt tudod beállítani, hogy a programmal
kapcsolatban szeretnél-e díjmentes e-mail értesítéseket kapni. Azt javasoljuk,
pipáld be ezt a lehetőséget.
Erre az e-mail címre kérem az értesítést: Ha kérsz díjmentes értesítést, itt
tudod megadni az e-mail címedet.
2. Nyisd meg és olvasd el a Programhoz kapcsolódó hirdetményeket,
üzletszabályzatokat. Amennyiben elfogadod őket, pipáld be.
3. „Rögzítem a célt” gombra kattintással véglegesítheted az igényedet.
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