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I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 
 

1. Befagyott betét: az olyan betét, amelyre a Bank nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy a szerződéses 
kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a kifizetést teljesíteni. 

 
2. Betét: a Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a 

fizetési számlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. 
 

3. Betétes: jelen ÁSZF III. részében (Betétbiztosítás) foglaltak vonatkozásában az a Betéttulajdonos, akinek a 
nevére szóló betét az OBA által biztosított. 

 
4. Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtése: pénzeszközök 

egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a Bank 
tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt – kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül – visszafizetni. 
Nem minősül visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtésének a külön jogszabályban 
meghatározott feltételekkel és korlátokkal történő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás és a 
pénzforgalmi intézmény által átvett pénzeszköz fizetési számlán történő nyilvántartása. 

 
5. Betétszerződés: a betétszerződés alapján a Bank köteles a Betéttulajdonos által lekötött pénzeszközök után 

kamatot fizetni és a betét összegét a szerződés szerint visszafizetni. 
 

6. Betéttulajdonos: bármely nagykorú fizetési számlatulajdonos természetes személy Ügyfél, illetve – eltérő 
rendelkezés hiányában – bármely, pénzforgalmi fizetési számlatulajdonos Ügyfél - ideértve a betétszámla 
tulajdonosát is-, akinek a Betét (betétszámla) a nevére szól. Azon ÁSZF rendelkezések körében, ahol az 
ÁSZF a betéttel kapcsolatos valamely rendelkezési jog (így különösen betét elhelyezése, lekötése, 
felmondása) kapcsán tartalmaz szabályozást, ott a Betéttulajdonos fogalma alatt az általa (vagy jogszabály 
által) rendelkezésre feljogosított személy is értendő. 

 
7. Felmondási kamat: Hirdetményben meghatározott Betét esetében a lekötési idő előtti felmondáskor 

fizetendő, a felmondás napján érvényes Hirdetmény szerinti kamat. 
 
8. Hirdetmény: a Bank „A lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről”, 

valamint  a Bank „A vállalati ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről” szóló 
Hirdetményei. A Bank a lakossági és a vállalati ügyféltípusokra eltérő tartalmú Hirdetményt alkalmaz. A 
Hirdetmény alkalmazása szempontjából minden nem természetes személy Betéttulajdonos vállalati 
Betéttulajdonosnak minősül. 

 
9. Kamat: a Bank által, a Betéttulajdonosnak az elfogadott betét használatáért, kockázatáért fizetendő, a betét 

százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg vagy egyéb hozadék. 
 
10. Kamatprémium: Hirdetményben meghatározott Betét esetében a Betét lejáratkori kifizetésekor esedékes, 

a Betétszerződés létrejöttekor érvényes Hirdetményben meghatározott mértékű egyszeri kamat. 
 
11. Kártalanításra jogosult személy: jelen ÁSZF III. részében (Betétbiztosítás) foglaltak vonatkozásában a 

Betétes. Kivételt képeznek azok a betétek, amelyek szerződéses feltételei ettől eltérő megállapodást 
tartalmaznak. Nem minősül kártalanításra jogosult személynek az a személy, aki a betét tulajdonosának 
rendelkezése alapján rendelkezik a betét fölött a kártalanításnak a Hpt. 217. § (1) bekezdésében 
meghatározott kezdő időpontját megelőző napon, de egyébként nem ő a Betétes. 

 
12. Névre szóló betét: Az a Betét, amelynek tulajdonosa a betétszerződés, a takarékbetét-szerződés vagy a 

fizetési számlaszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható. 
 

13. OBA: Országos Betétbiztosítási Alap 
 

14. Referencia-kamatláb: a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott irányadó jegybanki 
alapkamat. 

 
15. Rendelkezésre jogosult személy: jelen ÁSZF III. részében (Betétbiztosítás) foglaltak tekintetében a 

Betétes és az a személy, aki a Betétes rendelkezése alapján korlátozással vagy anélkül rendelkezhet a 
Betétes fizetési számlája fölött. 
 

 
Jelen I. pontban nem definiált, de a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szövegében 
szereplő fogalmak a Bank Pénzforgalmi Üzletág Üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat) I. 
fejezetében kerültek meghatározásra.  
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II. A BETÉT TÍPUSAI 
 

II.1. Lekötött számlabetét 
 

II.1.1. A Lekötött számlabetét általános szerződési feltételei 
 

 a)   Betétet bármely Betéttulajdonos  elhelyezhet a Bankban oly módon, hogy a fizetési számlája látra szóló 
egyenlegét vagy annak egy részét meghatározott időre lekötheti. Betétlekötési megbízás – a Hirdetmény 
eltérő rendelkezése hiányában – csak a lekötés alapjául szolgáló fizetési számla devizanemében adható. 
Az így lekötött Betét nem része a fizetési számla látra szóló egyenlegének, így annak terhére a Bank – a 
Betéttulajdonos, jogszabály, Üzletszabályzat, vagy az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – fizetési 
megbízást nem teljesít. A Bank meghatározott betéttípusok esetében a betételhelyezést a Hirdetményben 
meghatározott körben és/ vagy mértékben korlátozhatja. 

 
 b)  A Betét elhelyezése szerződés alapján történhet. A Betét lekötésére vonatkozó szerződés a betételhelyező 

betétlekötési megbízása Bank által történő visszaigazolása útján, a visszaigazolás időpontjában jön létre, 
Netbank rendszerben történő betétlekötés esetén a „teljesült” státusz értéknapján. 
 

 c)  A Betét elhelyezése forintban vagy a Hirdetményben meghatározott betétek esetén devizában, legalább 
Betétszerződésenként a Hirdetményben megjelölt minimális összegben történhet készpénzben történő 
befizetéssel, átutalással,átvezetéssel. 
 

d) Az elhelyezhető betétek típusát, a Betét mindenkori aktuális kamat- és egyéb feltételeit a Hirdetmény és 
jelen ÁSZF tartalmazza. 

 
  e)   Betét csak névre szólóan helyezhető el. A Betét elhelyezése, annak és kamatának felvétele a Bank 

bármely fiókjában lehetséges. A Betéttulajdonos a NetBank rendszeren keresztül is rendelkezhet a fizetési 
számlájáról történő betétlekötésről a Bank Hirdetményében meghatározott, a NetBank rendszeren 
keresztül köthető betéttípusokra, a NetBank Felhasználói Kézikönyvben írtak szerint. A névre szóló 
betéthez kapcsolódóan a Bank a Betéttulajdonos alábbi személyazonosító adatait tartja nyilván: Pmt. 7. 
§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatok, valamint Tartós Megtakarítási Számla esetén a 
természetes személy adóazonosító száma. 

 
  f)   A lekötési idő, illetve a kamatrögzítési, vagy kamatfizetési időszak első napja – eltérő rendelkezés 

hiányában – a Betétszerződés létrejöttének napja, utolsó napja a Betét lejáratát, illetve a Betétszerződés 
megszűnésének napja. Amennyiben a lekötési idő, vagy a kamatrögzítési időszak utolsó napja 
munkaszüneti-, vagy bankszünnapra esik, az a betét kamatozását nem befolyásolja. 

 
g)    A kamatszámítás képlete- eltérő rendelkezés hiányában- a következő: 

 
kamat összege = betét összege (Ft) X kamatláb (%/év) X  kamatozási nap 

100               365 
 

ahol a kamatozási nap első napja –eltérő rendelkezés hiányában – a betételhelyezés napját követő 1. munkanap, 
utolsó napja a betét kifizetését megelőző nap. 

 
h)   A Bank a Hirdetmény szerinti Kamat megfizetését feltételekhez kötheti. A feltételeket, illetve a feltételek 

teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeit, a megfizetésre kerülő Kamat mértékét a Hirdetmény 
tartalmazza.  

 
i)   Azon Betétek esetében, melyek után a Bank a kamaton felül egyszeri, ún. kamatprémium fizetésére 

köteles, a kamatprémium a Betét összegének a Betétszerződés létrejöttekor érvényes Hirdetményben 
meghatározott százaléka. 

 
j)   A Betét a Hpt.-ben foglalt feltételekkel, személyenként – a Betéttulajdonos Banknál elhelyezett egyéb 

betéteivel összevontan –, kamatokkal együtt a Hpt.-ben meghatározottak szerinti összeghatárig biztosított 
az OBA által. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a Hpt. 213. §-ában foglaltaknak megfelelő 
betétekre, az abban meghatározott kivételekkel. 

 
k)   A Bank a nála elhelyezett Betéteket Betéttulajdonosonként és betétenként tartja nyilván. A Betétet a betét 

elnevezése és/vagy a betét nyilvántartási száma azonosítja. 
 

l)    A Betét összege a Betétszerződés megszűnését megelőzően csak akkor növelhető, ha a Keretszerződés, 
illetőleg jelen ÁSZF erre lehetőséget ad.  
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m)  A Betétszerződés alapján elhelyezett Betét névre szóló, határozatlan idejű vagy előre meghatározott időre 
lekötött. 

 
n)    A Bank a Betét összege után a Betétszerződésben, illetve a Hirdetményben meghatározott mértékű 

kamatot fizet. A hirdetményi kamatot a Bank – eltérő jogszabályi előírás hiányában – maga határozza meg 
és azt jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-ben és vagy a Hirdetményben meghatározott 
gyakorisággal. Eltérő rendelkezés hiányában, a változtatás a Hirdetmény kifüggesztését követő naptól lép 
hatályba. A Hirdetményben meghatározott betétek esetében a Bank Hirdetmény szerinti mértékű 
Felmondási kamatot fizet, eltérő esetben az adott kamatfizetési időszak lejárata előtti felmondás esetén a 
Bank a teljes egészében el nem telt (töredék) kamatfizetési időszakra kamatot nem fizet. Lekötési 
megbízás hiányában a fizetési számla egyenlege után a Bank látra szóló kamatot fizet. A látra szóló Kamat 
mértékét a „Magánszemélyek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, 
jutalékokról és költségekről”, valamint a „Vállalkozások, vállalkozók és egyéb szervezetek részére a 
MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről” szóló Hirdetmények 
tartalmazzák. 

 
o)   A Betéttulajdonos a Betétet bármikor, NetBank rendszeren keresztül, vagy a Bank bármely, betét 

kezelésére felhatalmazott hálózati egységében a Bank Hirdetményében meghatározott feltételekkel, 
azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, hogy a Bankkal szembeni, bármely jogcímen fennálló esedékes 
tartozását megfizette. A lekötött betétnek a Betéttulajdonos által történő részbeni felmondása az ÁSZF, 
szerződés eltérő rendelkezése, vagy a Bank hozzájáruló nyilatkozata hiányában nem lehetséges, azt a 
Bank a teljes betétösszeg felmondásának tekinti. 

 
p)  A Bank jogosult a Betéttulajdonos rendelkezése folytán automatikusan ismételten lekötésre kerülő betétet 

15 nap felmondási idővel a lekötési idő utolsó napjára felmondani, amennyiben az adott betét típus a 
Hirdetményből kivezetésre kerül, melyről a Bank a Betéttulajdonost közvetlenül az általa megadott címen 
írásban értesíti. 

 
q)   A Bank jogosult az előre meghatározott időre lekötött Betétet a lekötési időtartam lejárata előtt azonnali 

hatállyal felmondani, ha azt a Betéttulajdonos valamely lejárt tartozásának megfizetése miatt a banki 
követelés rendezése érdekében szükségesnek tartja. 

 
r)  A Betét kifizetése a Betét lejártakor, felmondásakor, illetőleg a Keretszerződés megszűnésekor válik 

esedékessé. 
 

s)   A Bank a Kamat összegéből a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott adót és adó jellegű 
fizetési kötelezettséget vonja le, a kamat jóváírásakor vagy a jogszabályban megjelölt időpontban. A 
Hirdetmény szerinti - költség, jutalék, díj megfizetése a fizetési számla terhére történik, a 
Keretszerződésben foglaltak szerint. 

 
t)  A Betét kifizetésének esedékességekor a Bank a Betéttulajdonosnak járó összeget átvezeti a 

Betéttulajdonos Banknál vezetett azon fizetési számlájára, amelyről a betétlekötés történt.  
 

u)  A meghatározott célra lekötött betétek esetében a Betéttulajdonos köteles írásban meghatározni a Betét 
lekötésének a célját, és a felmondáshoz szükséges feltételeket, kivéve, ha jelen ÁSZF másképp 
rendelkezik. A Betéttulajdonos a Betétet csak olyan feltételekkel és akkor mondhatja fel, ahogy és amikor 
azt jogszabály, a Keretszerződés, betétfedezettel rendelkező kölcsön esetén a kölcsönszerződés 
kifejezetten megengedi. 

 
v)  Betét ismétlődő lekötésére szóló szerződés esetében a Bank évente egy alkalommal, valamint a Betét 

lejártakor kamatkimutatást bocsát a Betéttulajdonos rendelkezésére. 
 

w)  A Betét és az azután járó kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. 
 

x)  A Betét örökléssel vagy ajándékozással történő megszerzése mentes az öröklési és az ajándékozási 
illeték alól. 
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II.1.2. A Lekötött számlabetét egyes típusainak általános szerződési 
feltételei 

 

II. 1.2.1 ”KAMAT-ROLL” betét1 
 
a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott 
egész számú hónap. A választható lekötési időtartamokat a Bank aktuális Hirdetménye tartalmazza. 

 
b)      A lekötési idő utolsó hónapja a lekötési idő első hónapjától számított, az egész hónapokban számított lekötési 
idő hozzáadásával adódó hónap. A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan 
napszámú napja, mint amely a lekötési idő első hónapjában a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési 
idő első napja olyan naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó hónapjában nem létezik (ez csak akkor 
fordulhat elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja volt), akkor a 
lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja.  Amennyiben a lekötési idő utolsó napja 
munkaszüneti-, vagy bankszünnapra esik, az a betét kamatozását nem befolyásolja. 

 
a) A betét fix kamatozású, a lekötési idő tartama alatt a lekötési idő első napján érvényben lévő 
Hirdetményben meghatározott feltételek szerint kamatozik. A már megkezdett lekötési idő alatt a betét feltételeinek 
a Bank által történő megváltoztatása a betét adott lekötési időszakra vonatkozó feltételeit nem érinti. 

 
b) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális lekötési idő első napján fennálló betétösszeget 
kell figyelembe venni. 
 
c) A Betéttulajdonos a betétlekötési megbízásban rendelkezik arról, hogy a lekötési idő utolsó napján a betét 
kamata a betét összegét növelje (tőkésítés), vagy átvezetés útján a Bank kifizesse. Amennyiben a Betéttulajdonos 
úgy rendelkezik, hogy a kamatot nem kívánja átvezettetni, akkor a Bank a lekötési idő utolsó napján a letelt lekötési 
időre járó kamat összegét – levonva belőle a Bank Hirdetményében meghatározott díjat – a betétszámlán jóváírja. 
Amennyiben a Betéttulajdonos a kamat kifizetését választja, úgy a Bank a Hirdetményében meghatározott díjat a 
kamatösszegből levonva, a fennmaradó összeget a lekötési idő utolsó napján fizeti ki. 
 
d) A lekötési idő utolsó napján a Bank – a Betéttulajdonos ettől eltérő rendelkezése hiányában – a 
betétszámlán lévő összeget az adott napon érvényben lévő Hirdetmény szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint, 
az eredeti lekötési időtartamra újra leköti. Ilyen esetben új lekötési idő kezdődik, melynek első napja megegyezik 
a korábbi lekötési idő utolsó napjával. Amennyiben az új lekötési idő első napja munkaszüneti napra esik, az 
ismételt lekötést abban az esetben is adott nappal végrehajtja a Bank. 
 
e) Adott lekötési idő lejárata előtti felmondás esetén a Bank a teljes egészében el nem telt (töredék) lekötési 
időre kamatot nem fizet.  

 

 
II. 1.2.2 „KAMAT-ROLL” prémium betét2 

 
a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott 

egész számú év. A választható lekötési időtartamokat a Bank aktuális Hirdetménye tartalmazza. 
 

b) A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a 
lekötési idő első hónapjában a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan 
naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat 
elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja volt), akkor a lekötési 
idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja. 

 
c) A betét kamata változó. A betét induló kamatát a betétlekötési megbízás tartalmazza. A betét futamideje 

alatt a betétszámlán lévő összeg után, a választott kamatfizetési gyakoriságnak megfelelő, a 
Hirdetményében meghatározott mértékű kamatot fizet a Bank.  A betét, egy adott kamatfizetési időszak 
alatt járó kamat kifizetését követően a következő kamatfizetésig terjedő időszakra, az utolsó kamatfizetés 
napján hatályos Hirdetményben, a választott kamatfizetési gyakorisághoz rendelt mértékű kamattal 
kamatozik. 

 
d) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális kamatfizetési időszak első napján fennálló 

betétösszeget kell figyelembe venni. 
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e) A Bank a kamatot a jelen ÁSZF szerinti képlet alapján számítja azzal, hogy az utolsó kamatfizetés napját 

követő naptól a kamatfizetési időszak utolsó napját megelőző, illetve az utolsó kamatfizetési időszakban a 
lekötés utolsó napját megelőző napig terjedő időszakot veszi figyelembe. A kamat az adott kamatfizetési 
időszak utolsó napján esedékes. 

 
f) A Betéttulajdonos rendelkezik arról, hogy a betét esedékessé vált kamata a betét összegét növelje 

(tőkésítés), vagy átvezetés útján a Bank kifizesse. Amennyiben a Betéttulajdonos úgy rendelkezik, hogy a 
kamatot nem kívánja átvezettetni, akkor a Bank a kamatfizetés napján az előző kamatfizetéstől eltelt időre 
(kamatfizetési időszak) járó kamat összegét – levonva belőle a Bank Hirdetményében meghatározott díjat 
– a betétszámlán jóváírja. Amennyiben a Betéttulajdonos a kamat kifizetését választja, úgy a Bank a 
Hirdetményében meghatározott díjat a kamatösszegből levonva a fennmaradó összeget az adott 
kamatfizetés napján fizeti ki  

 
g) A kamatfizetési időszak utolsó napján a Bank – a Betéttulajdonos ettől eltérő rendelkezése hiányában – a 

betétszámlán lévő összeget az adott napon érvényben lévő Hirdetmény szerinti kamat- és egyéb feltételek 
szerint, az eredeti kamatfizetési időszakra a lejáratig újra leköti. Ilyen esetben új kamatfizetési időszak 
kezdődik, melynek első napja megegyezik a korábbi kamatfizetési időszak utolsó napjával. Amennyiben 
az új kamatfizetési időszak első napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben is 
adott nappal végrehajtja a Bank. 

 
h) Adott kamatfizetési időszak lejárata előtti felmondás esetén a Bank a teljes egészében el nem telt (töredék) 

kamatfizetési időszakra kamatot nem fizet. 
 

i) A Bank a lejáratig fel nem mondott betét után – a kamaton felül – a betétszerződésben meghatározott 
mértékű egyszeri kamatprémiumot fizet. A kamatprémium a lejáratkor, a kamatfizetéssel egyidejűleg 
esedékes. 

 
 

II. 1.2.3 „MagNet Prémium”  betét3 
 

a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott 
egész számú év. A betétszerződés megkötésekor választható lekötési időtartamokat a Bank aktuális 
Hirdetménye tartalmazza. 

 
b) A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a 

lekötési idő első hónapjában a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan 
naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat 
elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja volt), akkor a 
lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja. 

 
c) A betét kamata változó. A betét induló kamatát a betétlekötési megbízás tartalmazza. A betét futamideje 

alatt a betétszámlán lévő összeg után, a választott kamatfizetési gyakoriságnak megfelelő, a 
Hirdetményében meghatározott mértékű kamatot fizet a Bank.  A betét egy adott kamatfizetési időszak 
alatt járó kamat kifizetését követően a következő kamatfizetésig terjedő időszakra, az utolsó kamatfizetés 
napján hatályos Hirdetményben, a választott kamatfizetési gyakorisághoz rendelt mértékű kamattal 
kamatozik. 

 
d) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális kamatfizetési időszak első napján fennálló 

betétösszeget (betétszámlán jóváírt összeget) kell figyelembe venni. 
 
e) A Bank a kamatot a jelen ÁSZF szerinti képlet alapján számítja azzal, hogy az utolsó kamatfizetés napját 

követő naptól a kamatfizetési időszak utolsó napját megelőző, illetve az utolsó kamatfizetési időszakban 
a lekötés utolsó napját megelőző napig terjedő időszakot veszi figyelembe. A kamat az adott kamatfizetési 
időszak utolsó napján esedékes. 

 
f) A Betéttulajdonos rendelkezik arról, hogy a betét esedékessé vált kamata a betét összegét növelje 

(tőkésítés), vagy átvezetés útján a Bank kifizesse. Amennyiben a Betéttulajdonos úgy rendelkezik, hogy 
a kamatot nem kívánja átvezettetni, akkor a Bank a kamatfizetés napján az előző kamatfizetéstől eltelt 
időre (kamatfizetési időszak) járó kamat összegét – levonva belőle a Bank Hirdetményében meghatározott 
díjat – a betétszámlán jóváírja. Amennyiben a Betéttulajdonos a kamat kifizetését választja, úgy a Bank a 
Hirdetményében meghatározott díjat a kamatösszegből levonva a fennmaradó összeget az adott 
kamatfizetés napján fizeti ki. 
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g) A kamatfizetési időszak utolsó napján a Bank – a Betéttulajdonos ettől eltérő rendelkezése hiányában – 
a betétszámlán lévő összeget az adott napon érvényben lévő Hirdetmény szerinti kamat- és egyéb 
feltételek szerint, az eredeti kamatfizetési időszakra a lejáratig újra leköti. Ilyen esetben új kamatfizetési 
időszak kezdődik, melynek első napja megegyezik a korábbi kamatfizetési időszak utolsó napjával. 
Amennyiben az új kamatfizetési időszak első napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban 
az esetben is adott nappal végrehajtja a Bank. 

 
h) Adott kamatfizetési időszak lejárata előtti felmondás esetén a Bank a teljes egészében el nem telt 

(töredék) kamatfizetési időszakra kamatot nem fizet. 
 
i) A lejáratig fel nem mondott betétek után – a kamaton felül – a Bank a betétszerződésben meghatározott 

mértékű egyszeri kamatprémiumot fizet. A kamatprémium a lejáratkor, a kamatfizetéssel egyidejűleg 
esedékes. 

 

II. 1.2.4 „TRIPLÁZÓ” betét4  
 

a) A betét lekötési ideje a Bank Hirdetménye szerinti egész számú év.  
 

b) A lekötési időn belül a Hirdetmény szerinti kamatfizetési időszak kerül meghatározásra, amely a 
betétlekötési megbízásban rögzítésre kerül. Az első kamatfizetési időszak első napja megegyezik a 
lekötési idő első napjával.  A következő kamatfizetési időszak az aktuális  kamatfizetési időszakok utolsó 
napján kezdődik. 

 
c) A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a 

lekötési idő első hónapjában a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan 
naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat 
elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja volt), akkor a 
lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja. 

 
d) A betét kamata a lekötési időn belül és a kamatfizetési időszakon belül is fix, a Hirdetményben 

meghatározott mértékű. 
 

e) A lekötési időn belül a betét a kamatfizetési időszak utolsó napján a lekötés napján érvényben lévő 
Hirdetmény szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint a kamat tőkésítésével együtt automatikusan 
ismételt lekötésre kerül, lejáratig a Hirdetmény szerinti kamatrögzítési időszakokra. A kamat tőkésítésével 
a betét esedékessé vált kamata a betét összegét növeli. Amennyiben az új kamatfizetési időszak első 
napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben is adott nappal végrehajtja a Bank. 
 

f) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális kamatfizetési időszak első napján fennálló 
betétösszeg kerül figyelembe vételre. 
 

g) A kamatfizetési időszak lejárata előtti felmondás esetén a Bank a teljes egészében el nem telt (töredék) 
kamatfizetési időszakra a lekötéskor érvényes Hirdetmény szerinti fix mértékű felmondási kamatot fizet. 

 
 

 

II. 1.2.5 Közösség Betét 
 
A Bank közösségi betéteként elérhető Mentor-Szféra Plusz Betét feltételeit A Mentor-Szféra Plusz Programról szóló 
Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. 
 
 

II. 1.2.6 „HŰSÉG” betét  
 

a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott 
egész számú év. A választható lekötési időtartamokat a Bank Hirdetménye tartalmazza. 
 

b) A lekötési időn belül a Betéttulajdonos választása szerint kamatfizetési időszak kerül meghatározásra, 
amely a betétlekötési megbízásban rögzítésre kerül. A választható kamatfizetési időszakokat a Hirdetmény 
tartalmazza. Az első kamatfizetési időszak első napja megegyezik a lekötési idő első napjával.  A következő 
kamatfizetési időszak az aktuális  kamatfizetési időszakok utolsó napján kezdődik. 
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c) A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a 
lekötési idő első hónapjában a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan 
naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat elő, 
ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja volt), akkor a lekötési idő 
utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja. 
 

d) A betét lekötési időn belüli kamata változó, a kamatfizetési időszakon belül fix. 
 

e) A lekötési időn belül a betét a kamatfizetési időszak utolsó napján az adott napon érvényben lévő 
Hirdetmény szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint automatikusan ismételt lekötésre kerül, lejáratig 
azonos kamatrögzítési időszakokra. Ilyen esetben új kamatfizetési időszak kezdődik, melynek első napja 
megegyezik a korábbi kamatfizetési időszak utolsó napjával. Amennyiben az új kamatfizetési időszak első 
napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben is adott nappal végrehajtja a Bank. 

 
f) A Bettétulajdonos a betétlekötési megbízás megadásakor rendelkezhet arról, hogy a betét automatikus 

ismételt lekötését a kamat tőkésítésével együtt, vagy a kamat tőkésítése nélkül kéri. Kamat tőkésítése 
esetén a betét esedékessé vált kamata a betét összegét növeli. Tőkésítés nélküli ismételt lekötés esetén a 
kamat az adott kamatfizetési időszak utolsó napján jóváírásra kerül azon a fizetési számlán, amelyről a 
betétlekötés történt. 

 
g) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális kamatfizetési időszak első napján fennálló 

betétösszeg kerül figyelembe vételre. 
 

 

II. 1.2.7 „STANDARD” betét 
 

 
a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott  

számú hónap. A választható lekötési időtartamokat a Bank Hirdetménye tartalmazza. 
 
b) A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a 

lekötési idő első hónapjában a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan 
naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat elő, 
ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja volt), akkor a lekötési idő 
utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja. 
 

c) A betét lekötési időn belül fix kamatozású.  A betét a lekötési idő első napján érvényes Hirdetmény szerinti, 
a választott lekötési időnek megfelelő mértékű kamattal kamatozik.  A kamat mértéke a lekötési idő alatt 
nem változik. A már megkezdett lekötési idő alatt a betét feltételeinek a Bank által történő megváltoztatása 
a betét adott lekötési időszakra vonatkozó feltételeit nem érinti. 

 
d) A betét –  a Betéttulajdonos rendelkezésének megfelelően – ismételt lekötésű és tőkésedő, vagy ismételt 

lekötésű, nem tőkésedő, vagy egyszeri lekötésű lehet. Ismételt lekötés esetén a betét a lekötési idő utolsó 
napján – a Betéttulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában – az adott napon érvényben lévő Hirdetmény 
szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint automatikusan ismételt lekötésre kerül, azonos lekötési időre. 
Ilyen esetben új lekötési idő kezdődik, melynek első napja megegyezik a megelőző lekötési idő  utolsó 
napjával. 

 
e) A Betéttulajdonos a betétlekötési megbízás megadásakor rendelkezhet arról, hogy a betét automatikus 

ismételt lekötését a kamat tőkésítésével együtt, vagy a kamat tőkésítése nélkül kéri. Kamat tőkésítése 
esetén a betét esedékessé vált kamata a betét összegét növeli. Tőkésítés nélküli ismételt lekötés esetén a 
kamat esedékességkor jóváírásra kerül azon a fizetési számlán, amelyről a betétlekötés történt. 
Amennyiben az új lekötési idő első napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben 
is adott nappal végrehajtja a Bank. 

 
f) A kamatszámítás során a betét összegeként a lekötési idő első napján fennálló betétösszeg kerül 

figyelembe vételre. 

 
g) A betét és kamatának kifizetése a lekötési idő utolsó napján, vagy a felmondáskor esedékes 
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II. 1.2.8 Határidős lekötött betét  
 

a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott 
számú nap. A választható lekötési idő a Bank aktuális Hirdetményében közzétett legrövidebb és 
leghosszabb lekötési időtartamon belüli tetszőleges nap. 

 
b) A betét fix kamatozású, a lekötési idő alatt a lekötési idő első napján érvényben lévő Hirdetményben 

meghatározott, adott lekötési időhöz rendelt kamatmértékkel kamatozik. A már megkezdett lekötési idő 
alatt a Betét feltételeinek a Bank által történő megváltoztatása a betét adott lekötési időre vonatkozó 
feltételeit nem érinti. 
 

c) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális lekötési idő első napján fennálló betétösszegeket 
kell figyelembe venni. 
 

d) A lekötési idő utolsó napján, a Bank a Betéttulajdonos külön rendelkezése nélkül – a fizetési számlán lévő 
összeget az adott napon érvényben lévő Hirdetmény szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint, az eredeti 
lekötési időtartamra újra leköti, amennyiben a Betéttulajdonos a rulírozást választotta. Ilyen esetben új 
lekötési időszak kezdődik, melynek első napja megegyezik a korábbi lekötési időszak utolsó napjával. 
Amennyiben az új lekötési időszak első napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az 
esetben is az adott nappal hajtja végre a Bank. Rulírozás hiányában a betét és kamatának kifizetése a 
lekötési idő utolsó napján, vagy a felmondáskor esedékes. 
 
A lekötési idő lejárata előtti felmondás esetén a Bank a felmondás napján érvényes Hirdetmény szerinti 
felmondási kamatot fizeti a kitöltött futamidőre. 
 
 

II. 1.2.9 Apránként Megtakarítási Program 
 
 

a) Az Apránként Megtakarítási Program a Banknál vezetett lakossági forint bankszámlához kapcsolódó, 
forintban nyilvántartott, megtakarítási célú, határozott futamidejű Betét, amelynek keretében a Bank a 
Betéttulajdonos (az általános fogalomtól eltérően jelen pont tekintetében Betéttulajdonos alatt kizárólag a 
lakossági Ügyfél Betéttulajdonost kell érteni) által megjelölt cél elérése érdekében, a Betéttulajdonos által 
adott betétlekötési megbízásban meghatározott induló-, és havi rendszeres megtakarítási összegeket 
Betétként kezeli, és a határozott időtartam - azaz a megtakarítási időszak - lejáratakor a Betétként kezelt 
megtakarított összeget azok kamataival együtt a Betéttulajdonos lekötéssel érintett fizetési számláján 
jóváírja. 
 

b) A betétlekötési megbízás megadása, és a Betétszerződés megkötése kizárólag NetBank felületen 
keresztül lehetséges. A betétlekötési megbízást a Betéttulajdonos a „Rögzítem a célt” gomb 
megnyomásával adja meg. A Bank által adott „A(z) [betét elnevezése] elnevezésű célod rögzítésre került” 
visszaigazolással a Betétszerződés - a visszaigazolás időpontjában -  létrejön.  
 

c) A betétlekötési megbízásban a Betéttulajdonos arra ad megbízást a Banknak, hogy a Bank a 
Betétszerződés létrejöttének napján a Betéttulajdonos fizetési számláján rendelkezésre álló, a 
Betéttulajdonos által meghatározott összeget Betétként kösse le – kivéve, ha a Betéttulajdonos induló 
betétlekötésről nem rendelkezik –  azzal, hogy a Bank a Betéttulajdonos lekötéssel érintett lakossági 
fizetési számlájának terhére a Betét összegét minden hónap adott napján növelje meg a Betéttulajdonos 
által a betétlekötési megbízásban szereplő összeggel, továbbá a tárgyhónapot követő hónap 2. 
munkanapján a már korábban elhelyezett Betét tárgyhóra számolt kamataival. A Betétszerződés 
létrejöttével a Betéttulajdonos arra hatalmazza fel a Bankot, hogy a Betét összegét a Betéttulajdonos által 
megválasztott minden hónap meghatározott napján - illetve induló Betét elhelyezésekor a Betétszerződés 
létrejöttekor -, a lekötéssel érintett lakossági fizetési számla megterhelésével növelje meg. Fedezethiány 
esetén a Bank további öt banki munkanapon át kísérli meg a fizetési számla megterhelését.  Amennyiben 
a Betétszerződés vonatkozásában az induló Betét elhelyezésének napja, vagy a rendszeres megtakarítás 
napja nem banki munkanapra esik, úgy a terhelés legkésőbb a következő banki munkanapon történik 
meg. A Betét összege a lekötéssel érintett fizetési számláról kizárólag a Betétszerződés szerinti 
átvezetéssel növelhető. 
 

d) A Betét lekötési ideje - mely megegyezik a megtakarítási időszak tartamával - a Betéttulajdonos választása 
szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott egész számú hónap. A választható lekötési 
időtartamokat a Bank aktuális Hirdetménye tartalmazza. 
 

e) A Bank a kamatot a jelen ÁSZF szerinti képlet alapján, a jelen pontban meghatározottak szerint számítja.  
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f) A Betét kamata változó. A Betét kamata referencia-kamatlábhoz kötötten, napi kamatozással kerül 
meghatározásra, melyet a Bank a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapján a Betéttulajdonosnak a 
Betéten jóváír. A Betét induló kamata a Betétszerződés napján érvényes referencia-kamatláb alapján, a 
Hirdetményben foglaltak szerint kerül megállapításra. A Betét futamideje alatt a napi kamat 
meghatározása az adott napra érvényes referencia-kamatláb alapján - a Hirdetményben foglaltak szerint 
- történik. A kamatszámítás során a Betét összegeként az aktuális napon fennálló betétösszeget kell 
figyelembe venni. Kamat a Betétszerződés megszűnésének napján, illetve rendes felmondása esetén a 
felmondási idő utolsó napján, azonnali hatályú felmondás esetén pedig a felmondás napján már nem jár. 
 

g) A referencia-kamat változása esetén Bank a kamatlábat a Betéttulajdonos előzetes értesítése nélkül is 
jogosult módosítani. 
 

h) A Bank a Betét lejáratáig – azaz a megtakarítási időszak végéig – a fel nem mondott, vagy meg nem szűnt 
Betét után – a kamaton felül – a Hirdetményben meghatározott mértékű egyszeri Kamatprémiumot fizet. 
A Kamatprémium a megtakarítási időszak utolsó napján, a Betét lejáratakor, a kamatfizetéssel egyidejűleg 
esedékes. Nem jár Kamatprémium a Betéttulajdonosnak az olyan fel nem mondott, vagy a Betét lejárata 
előtt meg nem szűnt Betét után, amelynél a vállalt megtakarítási időszakban a Betéttulajdonos a vállalt 
havi rendszeres megtakarítását akár egyetlen hónapban – beleértve az induló betétösszeg elhelyezését 
is - nem teljesíti.  
 

i) A Betét idő előtti megszűnése, vagy felmondás esetén a Bank a megszűnés napját megelőző napig 
kamatot fizet. A Betéttulajdonosnak mindezek mellett felmondási kamat nem jár. 
 

j) A Betétszerződés megszűnik a határozott időtartam elteltével (Betét lejáratával), a Betét végrehajtás okán 
történő feltörésével, a fizetési számla megszűnésével, továbbá a Betétszerződés Bank vagy 
Betéttulajdonos által történő felmondása esetén. A Bank a jelen ÁSZF általános rendelkezései szerint 
jogosult azonnali hatályú-, vagy rendes felmondással felmondani a Betétszerződést. A Bank jogosult 
továbbá azonnali hatályú felmondással élni akkor is, ha Betéttulajdonos jogait nem rendeltetésszerűen 
gyakorolja, vagy eljárása a jóhiszemű joggyakorlás elveibe ütközik. A Betéttulajdonos bármikor, azonnali 
hatállyal, indokolás nélkül jogosult a Betétszerződést felmondani. 
 

k) A havi megtakarítási összeg teljesítésének elmaradása nem vonja maga után a Betétszerződés Bank által 
történő felmondását. 
 

l) A kamatadó, és a mindenkori jogszabályokban foglalt adók levonása az általános szabályok szerint, a 
mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint történik. 
 

m) Az Apránként Megtakarítási Program díjait és költségeit a Bank vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. A 
díjak és költségek esedékességkor, a lekötéssel érintett fizetési számlán kerülnek terhelésre. 
 
 

 

II.2. Megtakarítási számla 
 

Megtakarítási számla típusai 
 

A. Királyi Takarékszámla 
 

a) A Királyi Takarékszámla célja a nagykorú természetes személy fizetési számlatulajdonos takarékoskodási 
céllal elhelyezett pénzeszközeinek önálló számlán történő kezelése és nyilvántartása. 
 

b) Királyi Takarékszámlát – a továbbiakban: Takarékszámla - bármely nagykorú természetes személy 
fizetési számlatulajdonos (a továbbiakban: Takarékszámla-tulajdonos) nyithat, a Hirdetményben 
meghatározott feltételekkel és devizanemben, az erre vonatkozó szerződés megkötését követően. 

 
c) A Takarékszámla nyitásának nem feltétele a Hirdetményben a betételhelyezés feltételéül meghatározott 

minimális összeg befizetése. 
 
d) A Takarékszámlának csak egy tulajdonosa lehet, de a Takarékszámla-tulajdonos más természetes 

személy(eke)t (a továbbiakban: Takarékszámla felett rendelkező) felruházhat a számla feletti – önálló, 
vagy másokkal együtt történő – rendelkezési joggal. 

 
e) A Takarékszámla-tulajdonos, illetve a Takarékszámla felett rendelkező a Takarékszámla feletti 

rendelkezésre a szerződés mellékletét képező aláírás bejelentő kartonon rögzített módon jogosult. 
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f) A Takarékszámlán nyilvántartott mindenkori számlakövetelés, mint betét összege a szerződés 
megszűnését megelőzően tetszőlegesen növelhető, illetőleg csökkenthető. 

 
g) A Takarékszámla nem fizetési számla, javára pénztári készpénz befizetéssel vagy átutalással teljesíthető 

befizetés. A Takarékszámla-tulajdonos a számlakövetelés terhére készpénzt vehet fel a Bank 
pénztárából, vagy átvezetési megbízást adhat fizetési számlája javára.  

 
h) A Takarékszámlához bankkártya nem igényelhető, hitelfolyósítás céljából fizetési helyként nem jelölhető 

meg, az alapján folyószámlahitel nem vehető igénybe. 
 

i) A Takarékszámla csoportos beszedési megbízás céljára, felhatalmazó levélen alapuló beszedésre, 
váltókibocsátásra és váltóbeszedésre nem vehető igénybe. 

 
j) A Takarékszámlán nyilvántartott betét összege után a Bank a betétlekötés napjától a kifizetés napjáig 

kamatot fizet. A kamat kiszámítását a Bank a Takarékszámla napi záró egyenlegének figyelembe 
vételével, naponta elvégzi. 

 
k) A Takarékszámla sávos kamatozású, a napi kamat kiszámításának képlete a következő: 

 
          kamat = ∑figyelembe vehető összeg az adott kamatsávban (Ft) X a kamatsávban érvényes kamatláb 

(%/év) 
365x100 

 
l) A Bank a naponta kiszámított kamatösszegeket a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapján egy 

összegben a Takarékszámlán jóváírja. 
 
m) A Takarékszámla-tulajdonos a Bank Takarékszámla vezetésével összefüggő szolgáltatásaiért a 

pénzforgalmi díjakról, jutalékokról, költségekről szóló Hirdetményben meghatározott általános díjat, 
jutalékot, költséget köteles megfizetni. 

 
n) A Bank a Takarékszámla-tulajdonost a Takarékszámlán teljesített fizetési megbízásokról –eltérő 

rendelkezés hiányában- számlakivonattal tájékoztatja. 
 
o) A Takarékszámla szerződés határozatlan időre szól, a jelen ÁSZF szerint mondható fel és megszűnik a 

Keretszerződés megszűnése napján. 
 
p) A Takarékszámla nem szűnik meg, ha a Takarékszámla egyenlege a nullát nem haladja meg. 
 

 

B. Tartós Megtakarítási Számla 
 

a) A Tartós Megtakarítási Számla (a továbbiakban: TMSZ) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 67/B. §-ban meghatározott tartós befektetésből származó 
jövedelem elhelyezésére és nyilvántartására szolgáló számla, mely a Bank és a természetes személy 
fizetési számlatulajdonos (a továbbiakban: TMSZ-számlatulajdonos) közötti tartós megtakarítási 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján, fizetési számlához kapcsolódóan nyitható, HUF 
devizanemben, legalább a Hirdetményben meghatározott összegű befizetést követően. A TMSZ ÁSZF-
ben nem részletezett szabályait a Szerződés tartalmazza. 

 
b) A TMSZ a pénzforgalom bonyolítása szempontjából nem fizetési számla, az kizárólag a Szerződés 

alapján a Bank által lekötési nyilvántartásban tartott, a) pontban hivatkozott céllal jóváírt pénzösszeg 
elhelyezésére, annak terhére betét lekötésére, az azzal kapcsolatos pénzforgalom részbeni 
lebonyolítására szolgál. 

 
c) A TMSZ-számlatulajdonos naptári évenként egy Szerződést köthet a Bankkal. 
 
d) A TMSZ-nek egy tulajdonosa lehet, aki halál esetére szolgáló Kedvezményezettet jelölhet. 
 
e) A TMSZ javára az első befizetés naptári évében történhet jóváírás, a fizetési számláról történő átvezetés 

útján. A TMSZ-en nyilvántartott követelés terhére a Hirdetmény szerinti betétlekötésre, továbbá 
pénzfelvételre adható megbízás, a fizetési számlára történő átvezetés útján, a Szerződésben és a 
Hirdetményben meghatározott módon és feltételekkel. 

 
f) A TMSZ-en lekötött betétnek egy tulajdonosa lehet, az, akivel a Bank a Szerződést megkötötte. 
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g) A TMSZ-en lekötött betét és kamatának kifizetése a Szerződésben meghatározott részkivételkor, illetőleg 
a Szerződés megszűnése napján esedékes. 

 
h) A TMSZ-en lekötött betét lejárata nem haladhatja meg a Szerződésben meghatározott lekötési időszak 

utolsó banki munkanapját. 
 
i) A Szerződés megszűnésének napján a TMSZ-en lekötött valamennyi betét – külön jognyilatkozat nélkül 

lejárttá válik. Részkivételkor, amennyiben valamely, a TMSZ-en lekötött betét felmondása szükséges, úgy 
azt a Bank a TMSZ-számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően teljesíti. 

 
j) A Bank a Szerződés megszűnésének napján a TMSZ-en nyilvántartott számlakövetelés összegét, 

valamint az egyes betétszerződés alapján a Betéttulajdonost megillető összeget átvezeti a TMSZ-
számlatulajdonos Banknál vezetett fizetési számlájára, a TMSZ-számlatulajdonos  halála esetén – eltérő 
rendelkezés hiányában – a TMSZ-számlatulajdonos  jogerős hagyatékátadó végzésben meghatározott 
örökösének fizeti ki. 

 
k) A Bank a TMSZ-en fennálló „követel” egyenleg után a TMSZ-számlatulajdonosnak az érvényes 

Hirdetményben a TMSZ-re irányadó kamatot fizet, évente, a tárgyévet követő 1. munkanapon, illetőleg a 
Szerződés megszűnésének napján, a TMSZ-en történő jóváírással. Amennyiben a Szerződés a TMSZ 
megnyitásának naptári évében (gyűjtőév) szűnik meg, a Bank a TMSZ-en nyilvántartott számlakövetelés 
után nem fizet kamatot, a lekötési időszak alatti megszűnés esetén időarányos kamatot fizet. 

 
l) A Bank a TMSZ-számlatulajdonos által a TMSZ keretében elhelyezett betét után az érvényes 

Hirdetményben az adott típusú és lekötésű, TMSZ-en elhelyezett betétre irányadó mértékű kamatot fizet, 
a Bank a jelen ÁSZF-ben az adott betéttípusra irányadó rendszerességgel, részkivételkor, illetőleg a 
Szerződés megszűnésének napján, a TMSZ-en történő jóváírással.   

 
m) A TMSZ-számlatulajdonos a Szerződésből származó, Bankot terhelő kötelezettségek teljesítéséért a 

mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott mértékű jutalékot, költséget, illetve díjat tartozik 
megfizetni évente, a tárgyévet követő 1. munkanapon, illetőleg a Szerződés megszűnésekor, a TMSZ 
terhére, a Bank pénzforgalmi szabályzataiban meghatározott módon.  

 
n)  A Bank a TMSZ forgalmáról évente, a naptári év utolsó napjára vonatkozóan, továbbá részkivételkor, 

valamint a Szerződés megszűnésekor kivonatot készít. 
 
o) A TMSZ – eltérő rendelkezés hiányában – megszűnik a Keretszerződés megszűnésének napján, a 

lekötési időszak utolsó napján, azon a napon, amikor a TMSZ egyenlege a Hirdetményben meghatározott 
összeg alá csökken, illetve amikor a TMSZ-számlatulajdonos megbízása alapján a Bank a gyűjtőévben a 
TMSZ-en nyilvántartott összeg terhére átvezetési megbízást teljesít, valamint a TMSZ-számlatulajdonos 
halála, illetőleg a Szerződés azonnali hatályú felmondása napján.  

 
p) A TMSZ-en lekötött pénzösszegből származó jövedelem Szja tv. szerinti bevallása, és a kamatadó 

megfizetése a TMSZ-számlatulajdonos kötelessége. 
 
 

III. BETÉTBIZTOSÍTÁS 
 

A Bank csatlakozott az OBA-hoz. 

 
1. Az OBA a Betétes részére a Banknál elhelyezett, Befagyott betét esetén a Hpt. 214. §-ában 
meghatározottak szerint 100.000 eurós összeghatárig kártalanítást fizet. A kifizetéshez a Betétesnek nem kell 
kérelmet benyújtania. 
 
Az OBA a fenti összeghatárt meghaladóan a kártalanításra jogosult természetes személy (ideértve pl.az egyéni 
vállalkozókat és őstermelőket is) részére további legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig fizet kártalanítást azon 
betétkövetelések esetén, amelyeket a kártalanítás kezdő napját megelőző három hónapban elkülönített számlán 
helyeztek el és a Hpt. 214/A. (2) bekezdésben meghatározott eredetüket a (3) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően igazolták a Bank részére az alábbiak szerint. 
 
Az összeghatár kiterjesztésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés az alábbiakban felsorolt forrásokból származó 
betétek esetében alkalmazandó a zárójelben feltüntetett okiratok bemutatásával: 
a) lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása (30 napnál nem régebbi adásvételi 
szerződés vagy tulajdonjog, bérleti jog, használati jog átruházására irányuló egyéb okirat másolata), 
b) munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás (30 napnál nem régebbi munkáltatói, 
kifizetői igazolás), 
c) biztosítási összeg (a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása) vagy 
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d) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés (a bíróság 30 napnál nem régebbi 
határozata). 
 
2. Az OBA a Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: Felügyelet) a tevékenységi engedély visszavonását, 
illetve végelszámolását elrendelő határozata, vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság 
felszámolást elrendelő végzésének közzététele időpontjában megkezdi (a kártalanítás kezdő időpontja) és húsz 
munkanapon belül befejezi a Betétesek részére a kártalanítás kifizetését. A kifizetési határidő hosszabb lehet, ha 
a) a Betétes jogosultsága bizonytalan vagy a betét jogvita tárgyát képezi, 
b) a betét kifizetését kormányok vagy nemzetközi szervezetek korlátozták, 
c) a betétre a IV.1. szerinti magasabb kártalanítási összeghatár vonatkozik, 
d) a betét tulajdonosa helyi önkormányzat.  
 
3. Az OBA köteles legalább két országos napilapban, valamint honlapján közzétenni a Betétesek 
kártalanításának feltételeit és a lebonyolításával kapcsolatos információkat. Az OBA által közzétett információkat 
a kártalanítással érintett hitelintézet honlapján is közzé kell tenni. 
 
4. A Bank névre szóló betét esetén a Betétes nevén kívül köteles a Hpt. 2. sz. mellékletben felsoroltak közül 
az OBA előírásai szerint – két további azonosító adatot nyilvántartani, a kártalanításra való jogosultság egyértelmű 
megállapítása érdekében. 
 
5. Az OBA által biztosított betétek esetében a Bank és a Betétes között beszámításnak kizárólag akkor van 
helye, ha a Betétesnek a Bankkal szemben a kártalanítás kezdő időpontját megelőzően hitellel vagy más ügylettel 
kapcsolatos lejárt tartozása van. A beszámítás feltétele, hogy a Bank a betétre vonatkozó szerződés megkötésekor 
a vonatkozó szerződési feltételek rögzítésével tájékoztatja a Betétest az e bekezdés szerinti beszámításról a 
kártalanítási összeg meghatározásánál. A Bank a betétekre vonatkozó adatok átadásával egyidejűleg köteles a 
beszámítási igényét az OBA-val közölni. A Bank köteles a szerződési feltételek bemutatásával igazolni, hogy a 
betétest (az adóst) a beszámítási igényéről tájékoztatta. Ha a beszámításra sor kerül, akkor az OBA a Hpt. 214. §-
a szerinti összegből a Bankot megillető és részére átutalt összeg levonása után fennmaradó összeget fizeti ki a 
Betétes részére. 
 
6. Lakáscélú hitel fedezetéül szolgáló betét esetén az OBA akkor teljesít kifizetést, ha a kártalanítási összeg 
felvételére való jogosultság a felek megegyezése vagy bíróság, illetve hatóság jogerős határozata alapján kétséget 
kizáróan megállapítható. 
 
7. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki 
 
a) a költségvetési szerv, 
b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, 
c) a helyi önkormányzat, 
d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, 
e) a befektetési alap, 
f) a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, 
g) az elkülönített állami pénzalap, 
h) a pénzügyi intézmény, 
i) az MNB, 
j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, 
k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak 
Garancia Alapja, 
l) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap 
betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire, valamint 
m) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg 
pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírra. 
 
A fentiektől eltérően az a) és c) pontok esetében az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, 
valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a tárgyévet két évvel 
megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg 
az ötszázezer eurót. 
 

 

IV. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA 
 
IV.1. A Bank jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. 
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IV.2. Az ÁSZF kamatot, díjat, vagy egyéb szerződési feltételt érintő – a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen 
- módosítására a Pénzforgalmi Üzletág Üzletszabályzatának a Keretszerződés módosítására vonatkozó 
rendelkezései szerinti okokból kerülhet sor. 
 
IV.3. Bank az IV.2. pont szerinti módosításról jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában, annak 
hatálybalépését megelőző 15 nappal a módosított ÁSZF Bank üzleti helyiségeiben való kifüggesztésével értesít. 
 
IV.4. Amennyiben a Számlatulajdonos a módosítás ellen, a módosítás hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, 
azt általa elfogadottnak kell tekinteni. 
 
IV.5. Amennyiben a Számlatulajdonos a módosítást nem fogadja el, erről szóló írásbeli bejelentését a felek 
minden, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés felmondásának tekintik, illetve jogviszony megszűnését 
eredményezi, és a Számlatulajdonosnak a szerződésből, illetve jogviszonyból származó tartozásai az írásbeli 
bejelentés Bankhoz való megérkezésének napjával lejárnak és azonnal esedékessé válnak. 
 
IV.6. A Bank a Számlatulajdonos számára nem kedvezőtlenül jogosult az ÁSZF-et azonnali hatállyal, 
egyoldalúan módosítani. 
 
IV.7. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az adott betéttípus létrejöttéhez szükséges szerződés, a 
Keretszerződés, az Üzletszabályzat, a NetBank Felhasználói Kézikönyv, a Ptk., a Hpt., a Pft., továbbá a 
pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet rendelkezései az irányadóak. 
 
IV.8. Az ÁSZF legutóbb módosított rendelkezéseit a Bank dőlt betűvel jelöli. 
 
 

V. ZÁRADÉK 
 
Jelen Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket a Bank Igazgatósága 2017. július 19. napján 
meghozott 170719/1. számú határozatával jóváhagyta. 
 
Hatályos: 2017. július 26. napjától. 
 
 
 
 Salamon János  
 a Szabályozási Bizottság elnöke 

 MagNet Bank Zrt.  

 


