LAKOSSÁGI FORINT MEGTAKARÍTÁSOK
Hatályos: 2016. november 28-tól
Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) *

0,00%

Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét
Összeghatár
Kamat*
2 hónap 3 hónap 4 hónap
6 hónap
Lekötési idő 1 hónap
1.000 Ft 500.000 Ft 0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
500.001 Ft – 1.000.000 Ft 0,05%
0,05%
0,07%
0,07%
0,07%
1.000.001 Ft – 2.000.000 Ft 0,05%
0,05%
0,05%
0,07%
0,07%
0,07%
2.000.001 Ft – 3.000.000 Ft
0,07%
0,10%
0,10%
0,10%
3.000.001 Ft – 5.000.000 Ft 0,07%
0,07%
0,07%
0,10%
0,10%
0,10%
5.000.001 Ft – 7.000.000 Ft
0,10%
0,15%
0,15%
0,15%
7.000.001 Ft – 10.000.000 Ft 0,10%
0,10%
0,10%
0,15%
0,15%
0,15%
10.000.000 Ft felett
Elfekvési időn belüli felvét esetén a kamat 0,01%.
*Az EBKM értéke megegyezik a kamat értékével
Lakossági számlán lekötött változó kamatozású betét
1 hónapra
2 hónapra
3 hónapra
4 hónapra
5 hónapra
6 hónapra
7 hónapra
8 hónapra
9 hónapra
10 hónapra
11 hónapra
12 hónapra

9 hónap
0,05%
0,05%
0,10%
0,10%
0,15%
0,15%

12 hónap
0,05%
0,05%
0,10%
0,10%
0,15%
0,15%

0,40%
0,40%

0,40%
0,40%

0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)
0,25 % (EBKM 0,25 %)

Takarékszelvény PLUSZ
(számlaszerződéses forma, fix kamatozású)
1. hónap
0,04%
2. hónap
0,45%
3. hónap
0,70%
EBKM
0,40%
3 hónapos betétlekötési lehetőség. Lejáratkor kamatos kamat, lejárat után nem kamatozik tovább
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Matrac Plusz
(számlaszerződéses forma, fix kamatozású)
6 hónap
EBKM

0,50 %
0,51 %

Kamatjegy Plusz
(2015. november 20-tól nem forgalmazható!)
(számlaszerződéses forma, változó kamatozású)
Futamidő
1 hónap
2 hónap
3 hónap
4 hónap
5 hónap
6 hónap
7 hónap
8 hónap
9 hónap
10 hónap
11 hónap
12 hónap

Kamat
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

EBKM 1,02%
A Kamatjegy a lejárat után nem kamatozik tovább. Egy hónapon belüli felvét esetén kamat nem jár.
A kamatok felvehetők:
- havonta kamatszelvényekkel,
- negyedévente kamatszelvényekkel
- lejáratkor 1% többletkamat jutatással, negyedéves tőkésítésekkel, kamatos kamattal, mely 1,02%-os
hozamnak felel meg.
Könyves betétek (változó kamatozású)
Látra szóló betét kamata
1 hónapra lekötött (nem köthető)
3 hónapra lekötött
4 hónapra lekötött (nem köthető)
6 hónapra lekötött
1 év és éven túlra lekötött
Elfekvési időn belüli felvét esetén a kamat

0,10 % (EBKM 0,10 %)
0,20 % (EBKM 0,20%)
0,20% (EBKM 0,20%)
0,20 % (EBKM 0,20%)
0,50 % (EBKM 0,51%)
0,50 % (EBKM 0,51%)
0,10 % (EBKM 0,10 %)

Takaréklevél betét (változó kamatozású)
1 éven belül
Éven túl

0,40% (EBKM 0,40%)
0,60 % (EBKM 0,61%)

Ifjúsági betét, otthonteremtő betét (változó kamatozású)
5 éven túl
Lakáscélú betét (változó kamatozású)
1 éven belüli felvét esetén

mindenkori jegybanki alapkamat

0%
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Éven túli felvét esetén

mindenkori jegybanki alapkamat

Gyámhatósági betét (változó kamatozású)
kamata

mindenkori jegybanki alapkamat

Lakossági előtakarékossági betét (Győri Önkormányzat konstrukciójához)
kamata
mindenkori jegybanki alapkamat -1,5 %, min. 0 %

Értékpapír jellegű betétek
Takarékszelvény (fix kamatozású)
1. hónap
0,05%
2. hónap
0,20%
3. hónap
0,65%
EBKM
0,30%
3 hónapos betétlekötési lehetőség. Lejáratkor kamatos kamat, lejárat után nem kamatozik tovább

Matrac (fix kamatozású)
6 hónap
EBKM
Lejáratkor kamatos kamat, lejárat után nem kamatozik tovább

0,40 %
0,41 %

Kamatjegy (változó kamatozású) (2015. november 20-tól nem forgalmazható!)
Futamidő
Kamat
1 hónap
0,02%
2 hónap
0,02%
3 hónap
0,02%
4 hónap
0,02%
5 hónap
0,02%
6 hónap
0,03%
7 hónap
0,03%
8 hónap
0,03%
9 hónap
0,03%
10 hónap
0,03%
11 hónap
0,03%
12 hónap
0,03%
EBKM 1,02%
A Kamatjegy a lejárat után nem kamatozik tovább. Egy hónapon belüli felvét esetén kamat nem jár.
A kamatok felvehetők:
- havonta kamatszelvényekkel,
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negyedévente kamatszelvényekkel
lejáratkor, valamennyi kamatszelvény megléte esetén 1% többletkamat jutatással, negyedéves
tőkésítésekkel, kamatos kamattal, mely 1,02%-os hozamnak felel meg.

-

Értékjegy változó kamatozású (új nem váltható)
Kamata

0,60 % (EBKM 0,61%)

Egyéb betétek
Lombard hitel fedezeti betét
Legfeljebb a Lombard hitel kamat – 1 %

Kamata

Kiemelt ügyfél egyedi lekötött betét
Mindenkori jegybanki alapkamat -0,75%-tól a mindenkori jegybanki alapkamat +0,5
%-ig, egyedi elbírálás alapján, egyszeri (nem folyamatos) lekötés (EBKM értéke
megegyezik a kamat értékével)

Kamata

Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla
Forint alapú megtakarítás
Hatályos: 2016. szeptember 1-től
A Duna Duplázó Megtakarítási betétszámla, olyan forintban elérhető, lejárati idő és lekötési idő nélküli,
folyamatos futamidejű, változó napi kamatozású megtakarítási forma, amely a betétet elhelyező Ügyfél
által választható összegű, de havi rendszeres megtakarítás elhelyezésével vehető igénybe, bármely
bankfiókban.
Alapfeltétel:






lakossági fizetési számla megléte,
megtakarítási betétszámla megnyitása, betétszámla-szerződés megkötése,
rendszeres átutalási megbízás megadása bankon belül vezetett lakossági fizetési számláról az
alábbi összegekből választva:
5 000 Ft/hó
- 10 000 Ft/hó
- 25 000 Ft/hó
- 50 000 Ft/hó
egy lakossági fizetési számlához max. 3 megtakarítási betétszámla nyitható,

Igénybevevők köre:
Lakossági ügyfélkör: devizabelföldi cselekvőképes (18. életévüket betöltött) természetes személyek,
akik magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek.
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Lakossági számlán lekötött betét jellemzői:
Kamatozása látra szóló, sávos, kamat összege/mértéke két részből tevődik össze:
 alap kamat: a megtakarítási betétszámlán elhelyezett teljes összegre jár, mértéke
változó.
 prémium kamat: a megtakarítási betétszámlán elhelyezett teljes összegre jár, mértéke
változó, ha a Betéttulajdonos az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:
o havi vállalt rendszeres átvezetések jóváírása maradéktalanul teljesül éves
szinten. A megtakarítási betétszámla nyitásának évében a vállalt összegnek az
év hátralévő hónapjaiban havi rendszerességgel kell jóváíródnia a megtakarítási
számlán ÉS
o az adott évben nem történhet átvezetés a megtakarítási betétszámláról, azaz a
Betételhelyező nem csökkenheti megtakarításait, nem szüntetheti meg a
betétszámlát, illetve a megtakarítás összege semmilyen jogcímen nem
csökkenhet.
Amennyiben a Betételhelyező valamely feltételnek nem tesz eleget, a prémium kamat nem
jár az elhelyezett megtakarítás után!
Kamat mértéke:
számla egyenlege
(napvégi záró állomány )

alap kamat

prémium kamat*

0 - 100 000 Ft

0,10 %

0,40 %

100 001 Ft – 500 000 Ft

0,15 %

0,60 %

500 001 Ft – 20 000 000 Ft

0,20 %

0,80 %
(EBKM: 0,10-0,99 %)

*: A prémium kamat akciós időtartama: 2016. szeptember 1 – 2016. december 31.
A Megtakarítási betétszámlán elhelyezett összegek után járó alap kamat elszámolása évente egy
alkalommal, az adott év december 31-én (illetve a tárgyévi banki zárlat napján) történik a Megtakarítási
betétszámlán. A prémium kamat elszámolása évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év január 31-ig
a Megtakarítási betétszámlára történő jóváírással történik.
Költségek, díjak, jutalékok:
Számlanyitás díja

díjmentes

Havi számlavezetés díja
Átvezetés ügyfél saját fizetési számlájáról a megtakarítási betétszámlájára
bankfiókba, bankon belül
Átvezetés ügyfél saját fizetési számlájáról a megtakarítási betétszámlájára
netbankon keresztül, bankon belül
Rendszeres átvezetés fizetési számláról megtakarítási betétszámlára
bankon belül bankfiókban

díjmentes
díjmentes
díjmentes
díjmentes
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Eseti átutalás jóváírása megtakarítási betétszámlán

díjmentes

Rendszeres átutalás jóváírása megtakarítási számlán

díjmentes

Készpénzbefizetés megtakarítási betétszámlára
Átvezetés ügyfél saját megtakarítási betétszámlájáról fizetési számlájára
bankfiókban adott megbízás alapján bankon belül
Átvezetés ügyfél saját megtakarítási betétszámlájáról fizetési számlájára
netbankon keresztül, bankon belül
Megtakarítási betétszámla megszüntetése lakossági fizetési számlára
bankfiókban

díjmentes
400,- Ft/tétel
400,- Ft/tétel
díjmentes

A fenti táblázatban nem szereplő jutalékok, díjak, költségek, egyéb díjak megegyeznek a DUNA
TAKARÉK BANK Zrt. mindenkor hatályos „Lakossági forint számlavezetési és megtakarítási
Hirdetmény”-ben szereplő jutalékokkal, díjakkal, költségekkel, egyéb díjakkal.
A minimális elhelyezhető betétösszeg: 5 000 Ft
A megtakarítási betétszámlán együttesen (rendszeres és egyedi befizetések / átutalások együttesen)
maximálisan elhelyezhető és nyilvántartott betét összege 20 000 000 Ft, megtakarítási betétszámlánként.
A 20 000 000 Ft feletti összegre a Bank kamatot nem fizet!
A havi rendszeres átvezetésnél a vállalt összeg minden hónapban jóváírásra kell, hogy kerüljön a
megtakarítási betétszámlán.
A havi rendszeres átvezetés összege évente 1 alkalommal, az adott év december 1-31-e között a
következő évre vonatkozólag módosítható.
Kamatait a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti kamatadó és EHO terheli. Az adóköteles
kamat utáni adót kifizetéskor a Bank a kamatból levonja és befizeti.
A megtakarítási betétszámlán elhelyezett összeg és annak kamata az OBA által biztosított a törvényben
meghatározott mértékig (100 000 EUR).
A megtakarítási betétszámla általános szabályozása a Duna Duplázó Megtakarítási Betétszámlához
tartozó Általános Szerződési Feltételekben és a Bank Általános Üzletszabályzatában található.

DUNA TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA
A Duna Tartós Befektetési Számla olyan befektetési lehetőség, ahol a magánszemély a befektetésre vonatkozó
15 %-os kamatadót kedvezőbbé teheti, ha a nevezett számlán helyezi el forint megtakarításait és e számláról nem
vesz ki a nyitás évét követő 3-5 évig.
Az adózás mértéke, ha az ügyfél a befizetés évét követő:



3. év végéig a befektetett összegből nem vesz ki, úgy a növekmény kedvezően adózik (10%-os adókulcs)
5. év végéig a befektetett összegből nem vesz ki, úgy a növekmény nem adózik (0%-os adókulcs)
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A számlanyitás évét követő 3. év vége előtti kivét esetén kedvezményes adózás nem vehető igénybe, a növekmény
után 16 %-os adót kell fizetnie. Kivét esetében a teljes számla megszűnik - kivéve ha az a számlanyitás évét
követő 3. év végén történik. A Tartós Befektetési Számlán elhelyezendő összeg csak a számlanyitás évében
növelhető (minimum nyitóösszeg: 25.000,- Ft), azonban minden évben új számla nyitható.
A Tartós Befektetési Számla kamata: változó kamatozású a mindenkori jegybanki alapkamat.
A kamat a betét lejáratakor esedékes, a lekötési időt meg nem haladó felvett betétre a Bank a Betéttulajdonos
részére évi bruttó 0,20 % kamatot térít.
A tájékoztatás nem teljes körű. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében kérjük, hogy tanulmányozza
a tartós befektetési számlával kapcsolatos jogszabályi előírásokat, adóhatósági állásfoglalásokat, a termékre
vonatkozó szerződéses feltételeket. A fentiekben foglaltak kizárólag tájékoztatások és nem minősülnek
adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak.

„Kincstári megtakarítás”
Forint alapú kombinált megtakarítás
Hatályos: 2015. július 16-tól
A kombinált betét konstrukció fix kamatozású, forint számlán lekötött betét és a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által nyilvántartott Kamatozó Kincstárjegy (továbbiakban: KKJ)
vételének kombinációja.
A kombinált betét nyitásakor a befektetett összeg 50 %-a forint lekötött betétszámlán, 50 %-a pedig
forintban denominált Kamatozó Kincstárjegyben kerül elhelyezésre.
Alapfeltétel:
 lakossági fizetési számla megléte/nyitása
 értékpapír ügyfélszámla megléte/nyitása
Igénybevevők köre:
Lakossági ügyfélkör: devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek.
Lakossági számlán lekötött betét jellemzői:
Futamidő
Kamat

3 hónap
fix, évi 1,55 % (EBKM 1,55%)

6 hónap
fix, évi 1,55 % (EBKM 1,55%)

Kamatozó Kincstárjegy jellemzői:
Futamidő:
Kamat:

1 év (azaz 365 nap)
fix, a mindenkor aktuális „Nyilvános
Ajánlattéttel
Kamatozó
Kincstárjegy
forgalomba hozataláról” szóló dokumentumban
jelölt kamat mértéke
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A minimális együttes lekötési összeg 200.000,- Ft
A minimális együttes lekötési összeg 20 000 Ft-os címletekkel növelhető. (a KKJ alapcímlete: 10 000
Ft).
A lekötés kizárólag személyesen, bankfiókban adott megbízás alapján lehetséges.
Lejárat előtti felmondás esetén a betét kamata a Duna Takarék Bank Zrt. Lakossági forint
számlavezetési és megtakarítási Hirdetményében szereplő futamidőn belüli felvételkor alkalmazott
aktuális kamat, KKJ eladása esetén pedig az aktuális napi árfolyam.
A lekötött betétnél kizárólag egyszeri lekötés lehetséges, azaz lejáratkor a tőke és a kamat
automatikusan visszakerül a bankszámlára.
Jelen kondíciós listában KKJ jegyzésére, és eladására vonatkozó aktuális kondíciókat a mindenkor
hatályos a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alkalmazott - befektetési szolgáltatáshoz és
kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzéke tartalmazza.
A betét lekötés az OBA, a Kamatozó Kincstárjegy a BEVA által biztosítottak, a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott összegekig.
A lekötött betétek általános szabályozása a „Forint Lakossági fizetési számla és ehhez kapcsolódó
lekötött betétek általános szerződési feltételei” című Általános szerződési feltételekben található.
Az értékpapír-ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos rendelkezéseket a mindenkor hatályos Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásokra
vonatkozó Üzletszabályzata tartalmazza.
A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az
„ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ”
című, 2014. november 3. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2014. október 28-tól (kiadás
időpontja) megtekinthető a forgalmazó helyeken, az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu és
www.allampapir.hu), valamint az MNB által üzemeltett honlapon (www.kozzetetelek.hu).
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Egyéb információk
A kamatelszámolás vállalkozásoknál havonta, lakosságnál évente, a jutalék elszámolás havonta történik. A
fizetési számlához, illetve folyószámlákhoz kapcsolódó elkülönített illetve fedezeti számlák látra szóló
kamata megegyezik a fizetési illetve folyószámlák látra szóló kamatával.
2. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. hibájából eredő könyvelési helyesbítés jutalékmentes
3. Dolgozók látra szóló számláinak kamata a mindenkori jegybanki alapkamat, ami havonta kerül
elszámolásra.
4. A kiemelt ügyfelek (VIP) látra szóló számláinak kamata a mindenkori jegybanki alapkamat -0,5%, ami
havonta kerül elszámolásra.
5. Adott napon, illetve egy időpontban ugyanazon természetes személy számára történő értékpapírok
váltása esetén 3 db díjmentes, 3 db felett pedig 100,- Ft/db ügyintézési díjat számolunk fel.
6. EBKM mutató számítása a 82/2010 (III.25.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.
7. A számlán lekötött betét esetén a futamidőn belüli felvételkor a kamat mértéke 0,01 %.
8. 5 millió Ft értéket meghaladó betét esetén egyedi kamat adható. Egyedi betét esetében a
kamatkorrekció - meghirdetett kamat mértéktől való eltérés - az elhelyezett betét összegének és az
aktuális pénz- és tőkepiaci viszonyok függvényében lehet, egyedi elbírálás szerint, egyszeri (nem
folyamatos) lekötés.
9. Kamatadó: Kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés
alapján jóváírt/tőkésített kamat. Minden magánszemélynek nyitott - ideértve az őstermelőket és a
társasházakat is – bankszámla kamata adóköteles. Kamatjövedelem után az adó mértéke 15 %, EHO 6
%. A kamat megszerzésének időpontja: a kamat jóváírásának a napja.
Nem vesszük figyelembe
 kamatjövedelemként az egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatot,
 jövedelemként azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény 7.
számú melléklete - a külföldi adózók részére kifizetett kamatokról - adatszolgáltatási
kötelezettséget ír elő a hitelintézetek számára.
10. 500.000 Ft-ot meghaladó pénztári készpénz kifizetés esetén, az ügyfél a bankot a kifizetést megelőző
egy banki nappal - banki munkanapon hétfőtől csütörtökig 13 h-ig, pénteken 12 h-ig - köteles
értesíteni.
11. Bankon kívüli átutalási megbízás benyújtása (papír alapú) tárgynapon történő indítással: H – Cs 13:30
h-ig, P 13:00 h-ig.
Bankon belüli átutalási megbízás indítása elektronikus rendszeren keresztül (NetB@nk, Homebank)
tárgynapi teljesítéssel: H 17 h-ig; K – SZ 16:00 h-ig, Cs: 17:00 h-ig P 14:45 h-ig.
Bankon kívüli átutalási megbízás indítása elektronikus rendszeren keresztül (NetB@nk, Homebank)
tárgynapi teljesítéssel: H – P 16:30-ig
VIBER-en keresztül átutalási megbízás indítása H-CS 13 h-ig; P 12 h-ig, hó utolsó munkanapja 11 h-ig.
Postai kifizetési utalványok tárgynapi teljesítésre H-P 11 h-ig.
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