
  
 

 

 

HIRDETMÉNY 
GONDOSKODÓ EURO BETÉT kondícióiról 

 
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 a GONDOSKODÓ 
EURO BETÉT 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. 
 
 
A változások sárga háttérrel és dőlt betűvel kerültek jelölésre. 
 

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 - www.magnetbank.hu 
 

 
 



  
 

 

 

GONDOSKODÓ 
EURO BETÉT  

 

A Sopron Bank gondoskodik arról, hogy megtakarításai 
hosszú távon kedvezően kamatozzanak. A Gondoskodó betét 
egy 2 éves futamidejű EUR betét.   

 

 
2 éves betét éves kamatlába a futamidő végéig 

0,60% p.a. (EBKM 0,60%) 
 
 
A betétet természetes személyek és vállalati ügyfelek is igénybe vehetik. 
 
 
A betétlekötés feltétele, hogy a Betétes a Banknál Euro fizetési számlával  
rendelkezzék. 

A leköthető legkisebb összeg betétrészenként 300 EUR. 

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

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

A betét lejárat előtti feltörése esetén a lekötéstől a feltörésig tartó időszakra a Bank 
az alábbiak szerint állapítja meg a kamatot a feltört betétrész összegére vetítve: 

Természetes személyek esetén a betét lejárat előtti feltörése esetén a feltörésig 
terjedő időszakra a Bank a feltöréskor hatályos Lakossági látra szóló kamatok 
hirdetménye szerinti Lakossági EUR devizaszámla szerint kamatláb felét fizeti. 

Vállalati ügyfelek esetén a betét lejárat előtti feltörése esetén a feltörésig terjedő 
időszakra a Bank a feltöréskor hatályos Vállalati látra szóló kamatok hirdetménye 
szerinti Vállalati EUR devizaszámlára vonatkozó kamatlábat alapul véve a 
következők szerint fizet kamatot a feltört összegre:  

- nem negatív látra szóló kamatláb esetén a feltöréskor érvényes látra szóló 
kamatláb felét 



  
 

 

- negatív előjelű látra szóló kamatláb esetén a feltöréskor érvényes látra 
szóló kamatláb kétszeresét 

Vállalati ügyfelek esetén a látra szóló kamat mértékét feltörés esetén a Bank a 
betétes valamennyi, a Banknál EUR devizanemben vezetett számláján a feltörés 
időpontjában fennálló látra szóló és lekötött betétének összege alapján határozza 
meg. 

A Gondoskodó betét nem köthető le, nem törhető fel sem MagNet Netbankon 
keresztül. 

A betéti szerződés további szerződési feltételeit a MagNet Bank Zrt. SBB Betéti 
ügyletekre vonatkozó üzletszabályzata és a MagNet Bank Zrt. SBB Általános 
üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. A Bank a 
kamatváltoztatás jogát fenntartja. 

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.  

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. 

 

 


