
Felhívjuk figyelmét, hogy az OBA emblémán szereplő 100 ezer eurós biztosítási összeghatár nem betéti termékenként 
értendő, hanem az Ügyfél által a  Banknál elhelyezett OBA-biztosított betétek összesített értékére vonatkozik.

A változások sárga háttérrel és dőlt betűvel kerültek jelölésre.

FIGYELEM: Egy ügyfél lekötött betéteinek összege nem haladhatja meg a 900 millió forintot, ill. annak ellenértékét.

Figyelem: a *-gal jelölt lejáratok már nem ajánlhatók ki!

Forint  betétek: éves kamatláb (%)

Minden összegsávban 1 hét 2 hét 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 12 hó

0,01 0,01 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

A legkisebb leköthető összeg Lakossági Ügyfelek esetében 100.000 Ft, Vállalati Ügyfelek esetében 500.000 Ft.

10 millió forint felett egyedi megállapodás köthető.

A Sopron Bankkal kötött óvadéki- ill. zálogszerződés alapján kötelezően elhelyezendő pénzösszeg lekötése esetén

Minden összegsávban 1 hét 2 hét 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 12 hó 18hó

Forint betétek * * 0,01 * 0,01 0,01 0,01 *

Euro betétek * * 0,01 * 0,01 * 0,01 *

Euro betétek: éves kamatláb (%)

Minden összegsávban 1 hét 2 hét 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 12 hó 18 hó

0,01 * 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

A legkisebb leköthető összeg Lakossági Ügyfelek esetében 100.000 Ft, Vállalati Ügyfelek esetében 500.000 Ft-nak megfelelő EUR.

30.000 euró felett egyedi megállapodás köthető.

Svájci frank betétek: éves kamatláb (%)

Minden összegsávban 1 hét 2 hét 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 12 hó

* * * * 0,01 0,01 0,01

A legkisebb leköthető összeg Lakossági Ügyfelek esetében 100.000 Ft, Vállalati Ügyfelek esetében 500.000 Ft-nak megfelelő CHF.

USD betétek: éves kamatláb (%)

Minden összegsávban 1 hét 2 hét 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 12 hó

* * 0,01 * 0,20 0,25 0,30

A legkisebb leköthető összeg Lakossági Ügyfelek esetében 100.000 Ft, Vállalati Ügyfelek esetében 500.000 Ft-nak megfelelő USD.

GBP betétek: éves kamatláb (%)

Minden összegsávban 1 hét 2 hét 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 12 hó

* * 0,01 * * 0,25 0,30
A legkisebb leköthető összeg Lakossági Ügyfelek esetében 100.000 Ft, Vállalati Ügyfelek esetében 500.000 Ft-nak megfelelő GBP.

Lakossági Lekötött Betéti Kamatok

HIRDETMÉNY

A Sopron Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2022. február 28. napján 

létrejött szerződésállomány átruházására vonatkozó megállapodás alapján 2022. június 30-i hatállyal átruházásra került 

LAKOSSÁGI LEKÖTÖTT BETÉTEK  kondícióiról .

A Hirdetményben foglaltak kizárólag a fent hivatkozottak szerint átruházásra került szerződésekhez kapcsolódóan 

tartalmazzák a vonatkozó kondíciókat, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. a jelen Hirdetmény szerinti feltételekkel 

betétet nem köt le.

Hatályba lépés napja: 2022. július 1.

Közzététel napja: 2022. június 24.

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. - Cégjegyzékszám: 01-10-046111- Az átruházást követően a MagNet Banknál bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott betétkövetelés a Hpt. 214. § (1) 

bekezdése alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által személyenként és hitelintézetenként összevontan 

legfeljebb százezer euró összeghatárig lesz biztosított. Az OBA által nyújtott betétbiztosítás összeghatára szempontjából 

az átruházástól számított 3 hónapig külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az átadó Sopron Banknál és az 

átvevő MagNet Banknál külön-külön elhelyezett betétei.

Adott ügyfél által ugyanazon napon elhelyezett betétek összeszámításra kerülnek és az ennek megfelelő összegsáv szerint kamatoznak.

A törvény által meghatározott esetekben a kamatadót a Bank a kamat jóváírásakor állapítja meg és vonja le.

A betéti szerződés általános szerződési feltételeit a MagNet Bank betéti ügyletekre vonatkozó SBB Betéti Üzletszabályzata, és a 

MagNet Bank SBB Általános Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja, a betéti ajánlatok visszavonásig érvényesek.

A betétlekötés feltétele, hogy a Betétes a Banknál HUF lekötés esetén forint fizetési számlával, egyéb deviza esetén a betét 

devizanemével azonos devizában vezetett devizaszámlával vagy deviza megtakarítási számlával rendelkezzen.

Tárgynapi betétlekötésre vonatkozó megbízásokat a Bank minden banki munkanapon fiókzárásig fogad el.

A lekötött betétek lejárat előtti (részleges) felvétele, illetve lejárat előtti felmondása esetén a jóváírt összeg tekintetében alkalmazott 

csökkentett mértékű kamat a jóváírás időpontjában érvényes látra szóló kamatláb fele.


