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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Jelen tájékoztatással segítséget kívánunk nyújtani Önnek, hogy megalapozott és 

átgondolt döntést hozzon a megtakarításai tervezése során. Bemutatjuk a Duna 

Takarék Bank Zrt. megtakarítási betétszámla konstrukcióját, a Duna Duplázó 

Megtakarítási betétszámlát.  
 

 

 

Mi a Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla?  
  

 

A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla, az egyéni céljaihoz és anyagi 

lehetőségeihez igazítható megtakarítás, amely figyelembe veszi az Ön rendszeres havi 

megtakarítását, rugalmasan kezeli a rendszeres megtakarításain felüli egyedi 

befizetéseit és mindezt az alap kamaton felül, prémium kamattal is honorálja. 

 

Önnek optimális választás a Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla, ha:   
 

 a céljait lépésről lépésre szeretné megvalósítani, havi rendszeres megtakarítással, 

 Ön rendszeresen, kisebb összeget tud félre rakni,  

 úgy szeretne megtakarítani, hogy ne kelljen fix időre lekötni a megtakarítását, és az 

bármikor hozzáférhető legyen, 

 konkrét anyagi célt szeretne megvalósítani, s ehhez Ön képes a havi, rendszeres 

megtakarítás kigazdálkodására 

 biztonságos és alacsony kockázatú megtakarításokban gondolkodik, ugyanakkor a 

hagyományos banki betétlekötésnél magasabb hozamot szeretne elérni. 

 

 

 

 

A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla rendszeres havi megtakarítás elvén működő 

takarékoskodás. Ön havonta, fix összegű megtakarítást vállalva növeli a megtakarítási betétszámla 

összegét, ezek a rendszeres betétek. A rendszeres betéteken felül lehetőség van eseti befizetésekre 

is. A havonta vállalt megtakarítás összegét évente egyszer, december hóban tudja 

megváltoztatni. A megtakarítási betétszámlára alap kamatot és két feltétel teljesítése esetén az alap 

kamaton felül prémium kamatot fizet a Duna Takarék Bank. Az alap kamat napi kamatozású, 

december 31-én kerül jóváírásra. A prémium kamat szintén napi kamatozású, a tárgyévet 

követő év január 31-ig kerül jóváírásra.  
 

 

A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla igénybe vételének feltételei: 

 Devizabelföldi cselekvőképes (18. életévüket betöltött) magyarországi lakhellyel rendelkező 

természetes személy számára elérhető 

 a megtakarítási betétszámla tulajdonosa rendelkezzen Duna Takarék Banknál vezetett 

lakossági fizetési számlával 

 egyidejűleg Önnek maximum 3 db megtakarítási betétszámlája lehet 

 a megtakarítási betétszámla nem minősül fizetési számlának, ezért pénzforgalmi megbízás 

nem teljesíthető róla.  
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A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla főbb jellemzői:  
 

az Ön által 
választható havi fix 
megtakarítási 
összeg: 

5 000 Ft 10 000 Ft 

25 000 Ft 50 000 Ft 

eseti befizetések: 
A havonta vállalt, fix összegen felül bármikor növelheti megtakarításait befizetéssel vagy 
átutalással. 

maximálisan elhe-
lyezhető összeg: 

A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla maximális egyenlege 20 000 000 Ft lehet. 

Ez magában foglalja a fix és eseti megtakarításokat is.  

futamidő: 
Önnek nem kell rendelkeznie a betét futamidejéről, így nagyobb szabadságot 
biztosítunk, hogy szükség esetén a betéthez alap kamat veszteség nélkül is 
hozzáférjen.  

kamatozás, 
kamatfizetés:  

Az Ön által vállalt, havi rendszeres megtakarításra és eseti befizetéseire alap kamatot 
fizetünk. A havi rendszeres megtakarításra és az egyedi befizetéseire prémium kamatot 
kaphat, amennyiben a rendszeres megtakarításait a szerződésben vállaltak szerint 
teljesíti és a tárgyévben nem csökkenti a Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla 

egyenlegét illetve az a tárgyévben semmilyen egyéb jogcímen nem csökken. Az alap 
kamat és prémium kamat mértéke változó, a Duna Takarék Bank mindenkor hatályos 
Lakossági forint számlavezetési és megtakarítási hirdetménye tartalmazza.  

díjak, jutalékok: 
A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámlához kapcsolódó díjakat és jutalékokat a 
Duna Takarék Bank mindenkor hatályos Lakossági forint számlavezetési és 
megtakarítási hirdetménye tartalmazza. 

betétbiztosítás: 
A betétszámla egyenlege az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által névre szólóan 
biztosított, a törvényben előírt mértékig.  

adózás: 
Kamatjövedelem után az adó mértéke: 15 %, EHO 6 %, melyet a Duna Takarék Bank 
levon, így ezzel Önnek nincs további teendője. 

 

Jelen tájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek. További 

részletes feltételek az Általános szerződési feltételekben és a mindenkor hatályos Lakossági forint 

számlavezetési és megtakarítási hirdetményben találhatóak.  
 

A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla akciós kamatozása! 
 

 

 

EBKM: 0,10 %-tól 0,99 %-ig. A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla részletes leírását az Általános 

szerződési feltételek tartalmazza. 

A kamatok akciós időszakra vonatkoznak. Az akció a 2016. szeptember 1-től 2016. december 31-ig kötött 

megtakarítási betétszámlán elhelyezett egyenlegre vonatkozik. A megtakarítási betétszámla kamatozása sávos, a 

kamat mértéke függ az elhelyezett összeg nagyságától.  
 

A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla a Duna Takarék Bank Zrt. bármely 

fiókjában elérhető! 
 

 Bajna   Gyermely  Moson Üzletház   
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 Bajót   Győr-Belváros   Nyergesújfalu   
 Budapest, Aulich u.   Győr Központi fiók  Piliscsév  
 Dorog   Halászi  Püski  
 Dunasziget   Jánossomorja   Sárisáp  
 Esztergom   Lipót  Székesfehérvár  
 Felcsút  Máriakálnok  Tát  
 Fertőszentmiklós   Mosonmagyaróvár   Tokod  

 

számla egyenleg 

 (napvégi záró állomány) 
alap kamat 

prémium 
kamat 

elérhető 
teljes kamat 

0 -100 000 Ft 0,10 % 0,40 % 0,50 % 

100 001 Ft – 500 000 Ft 0,15 % 0,60 % 0,75 % 

500 001 Ft – 20 000 000 Ft 0,20 % 0,80 % 1,00 % 
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