
Látra szóló forint betétek
Kamatláb meghatározása

1 Kamatláb

(%/év)

Sztenderd látra szóló kamat FIX 0,01%

Privát Plusz látra szóló kamat
2

           0 - 1.000.000 HUF FIX 0,01%

           1.000.001 HUF felett FIX 0,01%

Lakossági fedezeti számla FIX 0,01%

Start-számla JB - 0,25%
3 10,50%

Zsiráf számla

(TBNYSZ: Tartós befektetési 

nyilvántartási számla)

JB - 0,50%
3 10,25%

1
JB: A mindenkori aktuális jegybanki alapkamatot jelöli a kamatláb meghatározására szolgáló képletben.

2
A Privát Plusz látra szóló kamat esetében a számla nap végi záró-egyenlegének adott összegsávba eső része az adott sávhoz 

 tartozó kamatlábbal kamatozik.

 A Privát Plusz látra szóló kamatkondícióra való jogosultság feltétele: a vizsgált negyedév minden hónapjában teljesíti az Ügyfél az 

 Aktív csomagban a kedvezményes zárlati díj alkalmazásához előírt feltételeket. A jogosultság a naptári negyedév végén kerül

 ellenőrzésre. A feltételek nem teljesítése esetén a vizsgált negyedév elejétől kezdődően visszamenőlegesen a Sztenderd látra szóló

 kamatkondíció kerül beállításra. 2010. május 17-től kezdődően a Privát Plusz látra szóló kamatozást az Aktív csomaggal, illetve az

 Aktív Online csomaggal rendelkező Ügyfeleink igényelhetik. 
3
de minimum 0,01%

Látra szóló deviza betétek EUR EBKM CHF
Lakossági devizaszámla 0,01% 0,01% 0,01%

Lakossági fedezeti számla 0,01% 0,01% 0,01%

Euró megtakarítási számla
4 

(2014.08.21-

től nem értékesíthető)

0,01%

minden összegsávban

0,01%
-

4
hatályos: 2009.05.12-től.  Ha a 3 hó futamidejű EUR LIBOR 25 bázispontot elérő csökkenése következik be  az előző átárazódáskor

 érvényes értékhez képest, akkor a bank az Euró megtakarítási számla kamatát az elmozdulást követő naptól az elmozdulás mértékével

 jogosult csökkenteni. 3 hónapos EUR LIBOR referencia érték 2009.05.12-én: 1,09063%

Látra szóló deviza betétek USD EBKM GBP
Lakossági devizaszámla 0,01% 0,01% 0,01%

Lakossági fedezeti számla 0,01% 0,01% 0,01%

A látra szóló betétek esetén a  napi záróegyenlegek alapján meghatározott kamatok jóváírása negyedévente történik. A megtakarítási 

számla forintban és euróban nyitható, látra szóló számla. A megtakarítási számlán készpénzbefizetés és átutalás (bankon belülről 

ill. bankon kívülről) útján helyezhető el összeg. A megtakarítási számla terhére eseti átutalás (bankon belülre ill. bankon kívülre) és 

készpénzkifizetés teljesíthető, illetve arról betétlekötés kezdeményezhető. 

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

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

LAKOSSÁGI LÁTRASZÓLÓ KAMATOK

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 

LÁTRA SZÓLÓ KAMATOK 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 27.

Közzététel napja: 2022. július 26. 

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.

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

összeghatár nem betéti termékenként.

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.
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A változások sárga háttérrel és dőlt betűvel kerültek jelölésre.

HIRDETMÉNY


