
 

 

 
   

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. 

 
 
 

Lakossági forint  
 

nem forgalmazható 
 

számlavezetési  
és  

megtakarítási 
 
 

Hirdetménye 

 
 
 
 

 
 

Hatályos: 2017. január 19-től 



 

 
  20/2 

TARTALOMJEGYZÉK 

NEM FORGALMAZOTT  LAKOSSÁGI TERMÉKEK .................................................................................. 3 

SZÁMLACSOMAGOK ....................................................................................................................................... 5 

NYUGDÍJAS „HATVANAS” FOLYÓSZÁMLA ........................................................................................................ 5 

60+ GENERÁCIÓ SZÁMLACSOMAG ................................................................................................................... 5 

Y GENERÁCIÓ SZÁMLACSOMAG ....................................................................................................................... 6 

Z  GENERÁCIÓ II. SZÁMLACSOMAG ................................................................................................................. 7 

DIÁKHITEL ......................................................................................................................................................... 9 

ETOKA UTÁNPÓTLÁS SZÁMLACSOMAG ......................................................................................................... 9 

Z  GENERÁCIÓ SZÁMLACSOMAG .................................................................................................................... 10 

LAKÁSTEREMTŐ SZÁMLACSOMAG ................................................................................................................. 11 

„JOGSIT NEKEM„ SZÁMLACSOMAG ............................................................................................................... 12 

JOGSIT NEKEM ALSZÁMLA ............................................................................................................................. 13 

DIÁKHITEL EXTRA SZÁMLACSOMAG ............................................................................................................. 13 

JOGSIT NEKEM I TERMÉKCSOMAG ................................................................................................................ 14 

JOGSIT NEKEM II. TERMÉKCSOMAG .............................................................................................................. 14 

START SZÁMLA (BABAKÖTVÉNY) .................................................................................................................... 15 

„CSAK AZ ETO” SZÁMLACSOMAG ................................................................................................................. 15 

DUNA TAKARÉK OSZTÁLYPÉNZ SZÁMLA ....................................................................................................... 15 

A „BAJNOK LESZEK!” SZÁMLACSOMAG ........................................................................................................ 16 

VIDI SZÁMLACSOMAG .................................................................................................................................... 17 

NEM FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSI TERMÉKEK ............................................. 17 

EGYÉB INFORMÁCIÓK.................................................................................................................................. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  20/3 

 

NEM FORGALMAZOTT  LAKOSSÁGI TERMÉKEK  

A Nem forgalmazott lakossági forint számlavezetés, számlacsomagok alább részletezett jutalékai, 

díjai, költségei, egyéb díjai a 2014. augusztus 12-e előtt nyitott lakossági forint számlákra 

vonatkoznak! 

A 2014. augusztus 12-e után nyitott forint lakossági számlákra, számlacsomagokra a hatályos 

„Lakossági forint számlavezetési és megtakarítási Hirdetmény”-ben szereplő jutalékok, díjak, 

költségek, egyéb díjak vonatkoznak! 
 

Lakossági számlák 
(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 

DÍJAK 

JUNIOR 

SZÁMLACSOMAG  

(Maestro Ifjúsági 

bankkártyával) 

PREMIUM 

SZÁMLACSOMAG 

(Maestro vagy Visa 

Online 

bankkártyával) 

EXTRA 

SZÁMLACSOMAG      

(MC Standard 

bankkártyával) 

LAKOSSÁGI 

FOLYÓSZÁMLA 

Számlanyitási díj díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes 

Havi számlavezetési 

díj 
110,- Ft 350,- Ft 690,- Ft 290,- Ft 

Havi zárlati díj díjmentes díjmentes díjmentes 190,- Ft* 

Havi kivonat díja díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes 

Bankkártya éves díj díjmentes díjmentes díjmentes hirdetmény szerint 

Külföldi utazásra szóló 

biztosítás 
165,- Ft/hó 165,- Ft/hó díjmentes 165,- Ft/hó 

A Junior, a Prémium és az Extra számlacsomagok esetében a havi első (adott hónapban a Bankhoz beérkezett első tranzakcióra vonatkozik 
saját, illetve az integráción belüli Takarékszövetkezetek ATM-jein végrehajtott kp felvételi tranzakció ingyenes. A csomagokhoz tartozó 

kártyák tranzakciós és egyéb díjai megegyeznek a lakossági számlákhoz igényelt (Maestro Ifjúsági bankkártya, Maestro, MC Standart) 

bankkártyák tranzakciós díjaival. A számlacsomagokhoz kapcsolódó, fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak 
megegyeznek a lakossági folyószámla tranzakciós díjaival. 

*A zárlati díj felszámítása havonta egyszer, havi záráskor történik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha az ügyfél Netbank  szolgáltatás 

szerződéssel rendelkezik és annak mellékletét képező Megállapodást  aláírta. 

 

Számlavezetési díjak 
 

JUTALÉKOK  
JUNIOR 

SZÁMLACSOMAG   

PREMIUM 

SZÁMLACSOMAG  

EXTRA 

SZÁMLACSOMAG       

LAKOSSÁGI 

FOLYÓSZÁMLA 

UTALÁSOK, BESZEDÉSEK 

Bankszámlán jóváírás díjmentes 

Eseti átutalási megbízás (papír alapú)  

- bankon belülre ügyfelek számlái között díjmentes 

-bankon belülre ügyfelek saját számlái között díjmentes 

- bankon kívülre 0,175 %+360 Ft+(0,3%  max. 6 000,-Ft) 

NetB@nk eseti átutalási megbízás  

- bankon belülre ügyfelek számlái között díjmentes 

- bankon belülre  ügyfél saját számlái között díjmentes 

- bankon kívülre 240 Ft  

Rendszeres átutalási megbízás 220 Ft  

UGIRO felhatalmazás indítása 0,- Ft 

Csoportos beszed. megbíz. teljesítése 

(felhatalmazó levél alapján) 
190 Ft  

Beszedési megbízás, hatósági átutalás, átutalási 

végzés teljesítése  
220 Ft  

VIBER utalás 
0,5%, min. 15.000,- Ft, max. 100.000,- Ft 

+(0,3%  max. 6 000,-Ft) 

KÉSZPÉNZ TRANZAKCIÓK 

Folyószámláról készpénzfelvétel díja 
0,40%+ 400,- Ft, max. 20.000,- Ft 

+ (0,6%  max. 600 000,-Ft) 

Pénztárba készpénzbefizetés díja díjmentes 
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Pénzérme befizetés bankszámlára vagy átváltás 

bankjegyre 100 db alatt 
díjmentes 

Pénzérme befizetés bankszámlára vagy átváltás 

bankjegyre 100 db felett 
1,2 % 

Bankszámla tulajdonosok zsákos befizetései egyedi megállapodás alapján 

Előre bejelentett, meghiúsult készpénzfelvétel díja  0,1% + 4.200,- Ft 
Bankszámláról történő pénzérme kifizetésre vagy bankjegyről történő átváltásra 100 db felett naponta és ügyfelenként csak 

egyszer van lehetőség. 

 
KÖLTSÉGEK  

 NETB@NK (internetbank) SZOLGÁLTATÁSOK  

 regisztrációs díj díjmentes 

 havi díj 200,- Ft 

 szolgáltatás felhasználónak küldött technikai sms díja díjmentes 

szolgáltatás felhasználónak küldött kedvezményes sms díj díjmentes 

 szolgáltatás felhasználó letiltás feloldás díja díjmentes 

SMS szolgáltatás havi díja 300,- Ft/hó 

Felhasználónak küldött sms díj 20,- Ft/sms 

Felhasználónak küldött digitális azonosítás sms díja   0,- Ft/sms 

 EGYÉB DÍJAK  

Számlakivonat másolat 500,- Ft/oldal 

Banki igazolás díja 1.200,- Ft 

Bankinformáció 6.000,- Ft 

Lakossági folyószámla felszólító és felmondó levél díja 1.000,- Ft 

  

SZÉF SZOLGÁLTATÁS 

Manuális széf (Halászi; Mosonmagyaróvár, Magyar utca; Győr-Belváros fiók) 

Széf A-B méret 2.000,- Ft/hó + ÁFA 

Széf C-D méret 4.500,- Ft/hó + ÁFA 

Autosafe (Győr-Üzleti Központi és a Mosoni fiókban)  

- 34 mm magas széfkazetta 5.000,- Ft/hó + ÁFA 

- 79 mm magas széfkazetta 6.500,- Ft/hó + ÁFA 

- 125 mm magas széfkazetta (csak Mosonban) 7.000,- Ft/hó + ÁFA 

Kulcsóvadék 8.000,- Ft 

Széfrekesz rendkívüli felnyitása 
8.000,- Ft/alkalom + ÁFA; továbbá az esetleges 

felmerülő költségek 

 

 
 

BANKI POSTAFIÓK SZOLGÁLTATÁS 

Szolgáltatás havi díja 600,- Ft+ ÁFA**** 

Banki postafiók szolgáltatásunkat a Győr-Belvárosi és Mosonmagyaróvár, Magyar utcai fiókunk nyújtja kizárólag. 

Érvényes: 2016. május 13-tól 

**** akció keretein belül, az akció visszavonásig nem kerül felszámításra.  
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SZÁMLACSOMAGOK 

 

Nyugdíjas „Hatvanas” folyószámla 

(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 

A számlacsomag tartalma:  

- Lakossági Bankszámla   

- Elkülönített megtakarítási számla (nem kötelező) 

 

Hatvanas folyószámlát olyan természetes személy igényelhet, aki érvényes nyugdíjigazolvánnyal 

rendelkezik, még nem ügyfele a Bankunknak és a 60. életévét betöltötte.   

 

Kedvezményes kondíciók a Hatvanas folyószámla szerződés megkötése esetén:  

Bankszámlanyitás díja 0 Ft 

Költségek  

Havi számlavezetési díj 150,-  Ft/hó 

Havi zárlati díj    90,-  Ft/hó 

Havi számlakivonat díjmentes 

Elkülönített megtakarítási számla kamatozása 
változó, a mindenkori jegybanki alapkamat -1,5%, 

min 0% 

Kamat fizetés (elkülönített számla)  évente egyszer, a főszámlára  

 

A számlához kapcsolódó, fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós, egyéb díjak, valamint a bankkártyás 

tranzakciós díjak, kamatszázalékok megegyeznek az aktuális Hirdetményben közölt lakossági folyószámla és 

bankkártya tranzakciós díjakkal, valamint a látra szóló és lakossági számlán lekötött (fix kamatozású) betétek 

kamatával.  

 

 

60+ Generáció Számlacsomag 

(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 
A számlacsomag tartalma:  

- Lakossági Bankszámla   

- Bankkártya  

- Elkülönített megtakarítási számla (nem kötelező) 

- Netb@nk (nem kötelező) 

- SMS szolgáltatás (nem kötelező) 

 

60+ Generáció Számlacsomagot olyan természetes személy igényelhet, aki érvényes nyugdíjigazolvánnyal 

(Rokkant nyugdíjas is) rendelkezik.  A számlacsomag megnyitásának feltétele a nyugdíjellátás számlára 

történő utalása. 

   

Kedvezményes kondíciók a 60+ Generáció Számlacsomag szerződés megkötése esetén  

Bankszámlanyitás díja 0 Ft 

Költségek  

Havi számlavezetési díj 300,- Ft/hó 

Havi zárlati díj 180 Ft/hó 

Havi számlakivonat díjmentes 

Csoportos beszedés díja díjmentes 

SMS szolgáltatás havi díja díjmentes 

Netb@nk szolgáltatás  díjmentes 

Netb@nk-on keresztül bonyolított átutalás  díja  aktuális hirdetmény szerint 

Bankkártya éves díj 990 Ft/év  (első éves díj 0 Ft), Visa Online 

Készpénz felvétel saját vagy integrációs ATM-en havonta 1 db (első) ATM kp. felvét ingyenes 

Elkülönített megtakarítási számla kamatozása 
változó, a mindenkori jegybanki alapkamat -1,5%, 

min 0 % 

Kamat fizetés (elkülönített számla)  évente egyszer, a főszámlára  
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A számlacsomaghoz kapcsolódó, fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós, egyéb díjak, valamint a 

bankkártyás tranzakciós díjak, kamatszázalékok megegyeznek az aktuális Hirdetményben közölt lakossági 

folyószámla és bankkártya tranzakciós díjakkal. A felhasználónak küldött sms díj az aktuális hirdetmény szerint. 

 

   Y Generáció Számlacsomag    
(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 

A számlacsomag tartalma:  

- Lakossági Bankszámla  

- Lekötött betét 

- Maestro Ifjúsági bankkártya/ Maestro bankkártya  

- Internet Bank 

- SMS szolgáltatás 

 

A számlacsomagot 14-26 év között bármely oktatási intézmény diákja, hallgatója (érvényes diákigazolvánnyal 

rendelkezik) veheti igénybe.  

A számlavezetési díj, látra szóló kamat, lekötött betét kamata tanulmányi eredményhez kötött, ösztönző jellegű. 

A tanulmányi eredmény igazolására minden tanévet követő  július 1-augusztus 31-e között van lehetőség az év 

végi bizonyítvány, illetve leckekönyv bemutatásával. Aki ennek nem tesz eleget az a számlavezetési díjban, látra 

szóló és lekötött betét kamatában a következő tanévben az alapra ugrik vissza, ami a 3,5-ös átlag alattihoz 

tartozó értékeket jelenti.  

Az átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegyek nem számítanak bele. Az átlag számítása a kerekítés 

szabályai szerit történik 

A számlanyitástól számítva fél naptári év eltelte után, ha a diák számlája 15.000,- Ft-os egyenleget mutat és 

naptári hónaponként havi egy jóváírás, vagy egy terhelés történik a számláján, akkor egy 2 GB-os pendrive 

ajándékban részesül (ha személyesen megjelenik a számlavezető fiókjában). 

Az a diák, aki egy tanulmányi év során két „kategóriát” javít átlagba, az külön ajándékban részesül. 
 

I. Bankszámla számlanyitás díja 0,- Ft 

Költségek 

Havi számlavezetési díj 

4,51 átlag felett 

3,51-4,5 átlag között 

3,5 átlag alatt 

 

díjmentes 

60,- Ft/hó 

120,- Ft/hó 

Havi számlakivonat díjmentes 

Havi zárlati díj díjmentes 

 
JUTALÉKOK  

Készpénz felvétel (fiókjainkban) 0,30 %+300,- Ft max.  

9 900,- Ft+(0,6% max. 600 000,-Ft) 

Átutalási megbízás díja NetB@nkon keresztül 

- bankon belül ügyfelek számlái között 

- bankon belül ügyfelek saját számlái között 

- bankon kívül 

 

díjmentes 

díjmentes 

170 Ft  

Bankon belül átutalás (papír alapú) díjmentes 

Rendszeres átutalás  170 Ft  

Csoportos beszedési megbízás teljesítése  170 Ft   

     Látra szóló számla kamata (változó) 

 4,51 átlag felett 

3,51-4,5 átlag között 

      3,5 átlag alatt 

 

0,05 % 

0,04 % 

0,02 % 

     Lekötött betét kamata 1 hóra* (fix) 

     4,51 átlag felett 

     3,51-4,5 átlag között 

     3,5 átlag alatt 

 

0,30 % 

0,20 % 

0,10 % 

  
Bankkártya típusa Maestro Ifjúsági bankkártya vagy Maestro** 

Éves díj 

     Maestro Ifjúsági bankkártya     

     Maestro bankkártya 

első évben díjmentes 

600,- Ft 

990,- Ft 

ATM kp. felvét (saját, integrációs) 
havonta három ingyenes*** 

továbbiakban hirdetmény szerint 
 



 

 
  20/7 

         

 

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak 

megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális  lakossági folyószámla, illetve bankkártya 

hirdetményében szereplő  tranzakciós díjaival. 

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fenntartja azon jogát, hogy az adójogszabályok változásával a különböző 

juttatásokat  megváltoztassa. 

A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért érdeklődjön fiókjainkban. 

Az EBKM értéke megegyezik a kamat értékével. 

 

* havi folyamatos lekötés, fordulónapkor összeg vezethető a lekötéshez,  

**társkártya igénylésére a számlacsomagon belül nincs lehetőség, 

*** adott hónapban a DUNA TAKARÉK BANK Zrt-hez bankhoz beérkezett első 3 tranzakcióra vonatkozik. 

 
KÖLYÖKKÁRTYA SZÁMLA 

 

DÍJAK, JUTALÉKOK   

Havi számlavezetési díj díjmentes 

Havi zárlati díj díjmentes 

Havi kivonat díja díjmentes 

Átutalás bankon kívülre díjmentes 

Átutalás bankon belül díjmentes 

Átvezetés ügyfelek saját számlák között;  díjmentes 

Átvezetés ügyfelek számlái  között díjmentes 

Készpénz felvét pénztárban 0,6 % max 600.000 Ft 

Kamat 0,10 % 

 
A kölyökkártyához kapcsolt számlán a táblázatban írtakon kívül egyéb tranzakció nem bonyolítható! 

Kölyökkártya igényléskor a törvényes képviselőnek rendelkeznie kell a DUNA TAKARÉK BANK 

Zrt-nél lakossági bankszámlával is. 

 

Z  Generáció II. Számlacsomag  
(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 

 

A számlacsomag tartalma:  

- Lakossági Bankszámla  

- Lekötött betétszámla 

- Kölyökkártya  bankkártya  

- Netb@nk  

- SMS szolgáltatás 

 

A számlacsomagot 6-14 éves gyermek veheti igénybe, aki bármely oktatási intézmény diákja, hallgatója 

(érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik).  

A számlavezetési díj, látra szóló kamat, lekötött betét kamata tanulmányi eredményhez kötött, ösztönző jellegű. 

A tanulmányi eredmény igazolására minden tanévet követő július 1-augusztus 31-e között van lehetőség az év 

végi bizonyítvány bemutatásával. Aki ennek nem tesz eleget az a számlavezetési díjban, látra szóló és lekötött 

KÖLTSÉGEK  

NETB@NK (INTERNETBANK) SZOLGÁLTATÁSOK 

regisztrációs díj díjmentes 

 havi díj díjmentes 

szolgáltatás felhasználónak küldött technikai sms díja díjmentes 

szolgáltatás felhasználónak küldött kedvezményes sms díj díjmentes 

szolgáltatás felhasználó letiltás feloldás díja díjmentes 

SMS szolgáltatás havi díja díjmentes 

Felhasználónak küldött sms díj     20,- Ft/sms 

Felhasználónak küldött digitális azonosítás sms díja       0,- Ft/sms 
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betét kamatában a következő tanévben az alapra ugrik vissza, ami a 3,5-ös átlag alattihoz tartozó értékeket 

jelenti.  

Az átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegyek nem számítanak bele. Az átlag számítása a kerekítés 

szabályai szerit történik. 

A Z Generáció II. ügyfelei havi 500 Ft-os megtakarítás után egy kutyás matricát kapnak ajándékba, amit 30 

darabos matricagyűjtő füzetbe ragaszthatnak be. A matricával, vagyis a megtakarításukkal biztosítják egy 

menhelyen élő kutya vacsoráját. 5 db matricát követően névre szóló „pártfogói” oklevelet, 10 db matricát 

követően „pártfogói” jelvényt, 20 db matrica után egy „pártfogói” pólót kap a gyermek a kampány logójával és a 

két szervezet szignójával. Pártfogói meglepetés ajándék 30 matrica után jár. 
 

I. Bankszámla számlanyitás díja 0,- Ft 

Költségek 

Havi számlavezetési díj 

4,51 átlag felett 

3,51-4,5 átlag között 

3,5 átlag alatt 

 

díjmentes 

60,- Ft/hó 

120,- Ft/hó 

Havi számlakivonat díjmentes 

Havi zárlati díj díjmentes 

 
JUTALÉKOK  

Készpénz felvétel (fiókjaink) 0,30 %+300,- Ft max. 9 900,- Ft 

 +(0,6%  max. 600.000,-Ft) 

Átutalási megbízás díja NetB@nkon keresztül 

- bankon belül ügyfelek számlái között 

- bankon belül ügyfelek saját számlái között 

- bankon kívül 

 

díjmentes 

díjmentes 

 170 Ft  

Bankon belül átutalás (papír alapú) díjmentes 

Rendszeres átutalás 170 Ft  

Csoportos beszedési megbízás teljesítése 170 Ft 

     Látra szóló számla kamata (változó) 

 4,51 átlag felett 

3,51-4,5 átlag között 

      3,5 átlag alatt 

 

0,05 % 

0,04 % 

0,02 % 

     Lekötött betét kamata 1 hóra* (fix) 

    4,51 átlag felett 

    3,51-4,5 átlag között 

    3,5 átlag alatt 

 

0,30 % 

0,20 % 

0,10 % 

I./A. Bankkártya költségei, díjai 

Bankkártya típusa Kölyökkártya** 

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak 

megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális lakossági folyószámla, illetve bankkártya 

hirdetményében szereplő tranzakciós díjaival. 
 

         

 

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak 

megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális  lakossági folyószámla, illetve bankkártya 

hirdetményében szereplő  tranzakciós díjaival. 

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fenntartja azon jogát, hogy az adójogszabályok változásával a különböző 

juttatásokat megváltoztassa. 

A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért érdeklődjön fiókjainkban. 

Az EBKM értéke megegyezik a kamat értékével. 

KÖLTSÉGEK  

NETB@NK (INTERNETBANK) SZOLGÁLTATÁSOK 

regisztrációs díj díjmentes 

 havi díj díjmentes 

szolgáltatás felhasználónak küldött technikai sms díja díjmentes 

szolgáltatás felhasználónak küldött kedvezményes sms díj díjmentes 

szolgáltatás felhasználó letiltás feloldás díja díjmentes 

SMS szolgáltatás havi díja díjmentes 

Felhasználónak küldött sms díj     20,- Ft/sms 

Felhasználónak küldött digitális azonosítás sms díja      0,- Ft/sms 
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*havi folyamatos lekötés, fordulónapkor összeg vezethető a lekötéshez,  

**   társkártya igénylésére  nincs lehetőség. 

 

 

Diákhitel 

Kedvezményes kondíciók hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő 

folyósítása esetén 
(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 

  

I. Bankszámla számlanyitás díja díjmentes 

KÖLTSÉGEK  

Havi zárlati költség díjmentes 

Havi számlakivonat díjmentes 

Állandó me ghatalmazott bejelentése díjmentes 

NetB@nk szolgáltatás díjmentes 

JUTALÉKOK  

Átutalási megbízás díja NetB@nkon keresztül (bankon kívül) 200 Ft   

Készpénz felvétel (kirendeltségeinkben) 0,6 % max. 600.000,- Ft 

 

  
 

I./A. Bankkártya költségei, díjai 

Bankkártya típusa 
Maestro vagy VISA Online 

Diákhitel 

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak 

megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális lakossági folyószámla, illetve Diákhitel bankkártya 

hirdetményében szereplő tranzakciós díjaival. 

 

 

 

ETOKA Utánpótlás Számlacsomag 

(Nem forgalmazható : 2013. február 1-től) 

 

A számlacsomag tartalma: 

- Lakossági Bankszámla   

- Kölyök és Maestro Ifjúsági bankkártya  

- Internet Bank  

- SMS szolgáltatás 

 

ETOKA utánpótlás Számlacsomagot olyan 7-18 éves természetes személy igényelhet, aki (bármely) 

kézilabda utánpótlás csapat leigazolt tagja (sportolói igazolvánnyal rendelkezik), valamint a fenti 

termékek mindegyikére szerződést köt. 

 

Min. 100.000,- Ft min. 3 havi lekötéssel fix 5%-os betétkamattal ajándékba kap egy csapat által dedikált labdát.  

  

Kedvezményes kondíciók az ETOKA Utánpótlás Számlacsomag szerződés megkötése esetén  

 

Bankszámlanyitás díja 0 Ft 

KÖLTSÉGEK   

Havi számlavezetési díj 150 Ft/hó 

Havi zárlati díj díjmentes 

Havi számlakivonat díjmentes 

SMS szolgáltatás havi díja díjmentes 

Netb@nk szolgáltatás  díjmentes 

Netb@nk-on keresztül bonyolított átutalás  díja  aktuális hirdetmény szerint 

Bankkártya éves díj 7-14 éves korig Kölyök - ingyenes  

14-18 éves korig Maestro Ifjúsági -600.-Ft 

(első éves díj 0.- Ft) 
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Készpénz felvétel saját vagy integrációs ATM-en havonta 1 db ATM kp. felvét ingyenes (első) 

egyéb használati feltételek hirdetmény szerint 

A számlacsomaghoz kapcsolódó, fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós, egyéb díjak, valamint a 

bankkártyás tranzakciós díjak, kamatszázalékok megegyeznek az aktuális Hirdetményben közölt lakossági 

folyószámla és bankkártya tranzakciós díjakkal, valamint a látra szóló és lakossági számlán lekötött (fix 

kamatozású) betétek kamatával. A felhasználónak küldött sms díj az aktuális hirdetmény szerint. 

 

 

Z  Generáció Számlacsomag 
(Nem forgalmazható: 2012. június 15-től) 

A matricagyűjtés szabályai megváltoztak, 2013. február 1-től megegyezik a 

Z Generáció II. számlacsomag matricagyűjtési szabályaival. 

A számlacsomag tartalma:  

- Lakossági Bankszámla  

- Lekötött betétszámla 

- Kölyökkártya  bankkártya  

- Netb@nk  

- SMS szolgáltatás 

 

A számlacsomagot 6-14 éves gyermek veheti igénybe, aki bármely oktatási intézmény diákja, hallgatója 

(érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik).  

A számlavezetési díj, látra szóló kamat, lekötött betét kamata tanulmányi eredményhez kötött, ösztönző jellegű. 

A tanulmányi eredmény igazolására minden tanévet követő július 1-augusztus 31-e között van lehetőség az év 

végi bizonyítvány bemutatásával. Aki ennek nem tesz eleget az a számlavezetési díjban, látra szóló és lekötött 

betét kamatában a következő tanévben az alapra ugrik vissza, ami a 3,5-ös átlag alattihoz tartozó értékeket 

jelenti.  

Az átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegyek nem számítanak bele. Az átlag számítása a kerekítés 

szabályai szerit történik 

Számlanyitáskor a gyermek kap egy matricagyűjtő albumot, melynek az 500,- Ft-os befizetések (max. 1.500,- Ft-

ig kaphat matricát) után kapott matricákat (max. 3 db) elhelyezheti. 

A rendszeresen takarékoskodó gyermekeket ajándék matricákkal jutalmazzuk, melyeket a füzetben gyűjtve 

különböző értékű ajándékokra válthatják be, ha a számlavezető fiókjukban személyesen megjelennek. 

 
 

I. Bankszámla számlanyitás díja 0,- Ft 

Költségek 

Havi számlavezetési díj 

4,51 átlag felett 

3,51-4,5 átlag között 

3,5 átlag alatt 

 

díjmentes 

60,- Ft/hó 

120,- Ft/hó 

Havi számlakivonat díjmentes 

Havi zárlati díj díjmentes 

JUTALÉKOK  

Készpénz felvétel (fiókjaink) 0,30 %+300,- Ft max. 9 900,- Ft  

+(0,6%  max.600.000,-Ft) 

Átutalási megbízás díja NetB@nkon keresztül 

- bankon belül ügyfelek számlái között 

- bankon belül ügyfelek saját számlái között 

- bankon kívül 

 

díjmentes 

díjmentes 

170 Ft  

Bankon belül átutalás (papír alapú) díjmentes 

Rendszeres átutalás 170 Ft   

Csoportos beszedési megbízás teljesítése 170 Ft  

     Látra szóló számla kamata (változó) 

 4,51 átlag felett 

3,51-4,5 átlag között 

      3,5 átlag alatt 

 

0,05 % 

0,04 % 

0,02 % 

     Lekötött betét kamata 1 hóra* (fix) 

 4,51 átlag felett 

3,51-4,5 átlag között 

      3,5 átlag alatt 

 

 0,30 % 

0,20 % 

0,10 % 
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I./A. Bankkártya költségei, díjai 

Bankkártya típusa Kölyökkártya** 
 

 

 

 

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak 

megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális lakossági folyószámla, illetve bankkártya 

hirdetményében szereplő tranzakciós díjaival. 

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fenntartja azon jogát, hogy az adójogszabályok változásával a különböző 

juttatásokat megváltoztassa. 

A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért érdeklődjön fiókjainkban. 

Az EBKM értéke megegyezik a kamat értékével. 

* havi folyamatos lekötés, fordulónapkor összeg vezethető a lekötéshez, 

**    társkártya igénylésére nincs lehetőség 

 

Lakásteremtő Számlacsomag 

(Forgalmazás felfüggesztve: 2013. szeptember 2-től) 

 
(Kedvezményes kondíciók Fundamenta Lakás-Előtakarékossági szerződés megkötése esetén) 

A számlacsomag tartalma:  

- Lakossági bankszámla,  

- Maestro bankkártya,  

- Internet Bank, 

- Fundamenta Lakás-Előtakarékossági szerződés, 

- Diákhitel Szerződés   

A Lakásteremtő Számlacsomag akkor vehető igénybe, ha a fenti termékek mindegyikére szerződést köt az 

ügyfél (kivétel a Diákhitel Szerződés), továbbá a  Fundamenta szerződés alapján a rendszeres díj 

kiegyenlítése ezen számláról történik. A számlát a Bank átalakíthatja  „normál” lakossági bankszámlává, 

amennyiben valamelyik kapcsolt szerződés megszűnik. 
  

I. Bankszámla számlanyitás díja 0,- Ft 

Költségek 

Havi zárlati költség díjmentes 

Havi számlakivonat díjmentes 

Állandó meghatalmazott bejelentése díjmentes 

NetB@nk szolgáltatás díjmentes 

JUTALÉKOK  

Átutalási megbízás díja NetB@nkon keresztül  díjmentes 

Készpénz felvétel (kirendeltségeinkben) 0,6 % max. 600.000,- Ft 

Számla kamata mindenkori jegybanki alapkamat 

mínusz 1,0 %, min. 0 % 

Számlán tartandó minimum összeg 30.000,- Ft* 
* A számla egyenlege egy banki napon az előírt minimum összeg alá csökken, adott negyedévre a  Bank a hirdetmény 

szerinti lakossági folyószámlára vonatkozó látra szóló  kamatlábat alkalmazza. Kamatfizetés negyedévente, a negyedév 

utolsó munkanapján történik. 

 

I./A. Bankkártya költségei, díjai 

Bankkártya típusa Maestro vagy VISA Online 

Diákhitel 

KÖLTSÉGEK  

NETB@NK (INTERNETBANK) SZOLGÁLTATÁSOK 

regisztrációs díj díjmentes 

 havi díj díjmentes 

szolgáltatás felhasználónak küldött technikai sms díja díjmentes 

szolgáltatás felhasználónak küldött kedvezményes sms díj díjmentes 

szolgáltatás felhasználó letiltás feloldás díja díjmentes 

SMS szolgáltatás havi díja díjmentes 

Felhasználónak küldött sms díj     20,- Ft/sms 

Felhasználónak küldött digitális azonosítás sms díja      0,- Ft/sms 



 

 
  20/12 

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak 

megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális lakossági folyószámla, illetve Diákhitel bankkártya 

hirdetményében szereplő tranzakciós díjaival. 

„Jogsit Nekem„ Számlacsomag 

(Nem forgalmazható: 2013. március 13-tól) 

A számlacsomag tartalma:  

- Lakossági bankszámla,  

- Maestro Ifjúsági bankkártya, vagy VISA online bankkártya 

- Internet Bank, 

- Jogsit nekem alszámla 

- „Jogsi” hitel (személyi kölcsön az önerő kiegészítésére) 

 

A Jogsit Nekem számlacsomag akkor vehető igénybe, ha a fenti termékek mindegyikére szerződést köt az 

ügyfél, továbbá a jogosítvány (A, B vagy M kategóriás lehet a jogosítvány) ellenértékének kiegyenlítésekor 

személyi kölcsönt -jogsi hitelt - is igényel. Amennyiben 3 éven belül nem történik hiteligénylés, a Bank az 

alszámlát megszünteti.  

További feltétel, hogy az ügyfél a számlanyitást megelőző 1 éven belül nem rendelkezett lakossági 

bankszámlával a Banknál. 

A számlát a Bank átalakíthatja „normál” lakossági bankszámlává, amennyiben valamelyik kapcsolt 

szerződés megszűnik. 
  

I. Bankszámla számlanyitás díja 0,- Ft 

Költségek 

Havi számlavezetési díj 120,-Ft 

Havi számlakivonat díjmentes 

Havi zárlati díj díjmentes 

JUTALÉKOK  

Készpénz felvétel (kirendeltségeinkben) 0,30 %+300,- Ft max. 9 900,- Ft +(0,6%  max. 600 

000,-Ft) 

Átutalási megbízás díja NetB@nkon keresztül 

(bankon kívül) 
200 Ft   

     Számla kamata 
lakossági bankszámla látra szóló,(évi , sávos) , 

hirdetmény szerint 

 
I./A. Bankkártya költségei, díjai 

Bankkártya típusa Maestro Ifjúsági kártya vagy VISA Online 

Éves díj díjmentes 

ATM kp. felvét (saját ) havonta egyszer ingyenes* 

továbbiakban hirdetmény szerint 
*Adott hónapban a DUNA TAKARÉK BANK Zrt-hez bankhoz beérkezett első tranzakcióra vonatkozik 

 

 

 

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő jutalékok és egyéb díjak 

megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális lakossági folyószámla, illetve bankkártya 

hirdetményében szereplő díjakkal, jutalékokkal. 

 

 

KÖLTSÉGEK  

NETB@NK (INTERNETBANK) SZOLGÁLTATÁSOK 

regisztrációs díj díjmentes 

 havi díj díjmentes 

szolgáltatás felhasználónak küldött technikai sms díja díjmentes 

szolgáltatás felhasználónak küldött kedvezményes sms díj díjmentes 

szolgáltatás felhasználó letiltás feloldás díja díjmentes 

SMS szolgáltatás havi díja díjmentes 

 Felhasználónak küldött sms díj     20,- Ft/sms 

Felhasználónak küldött digitális azonosítás sms díja       0,- Ft/sms 
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Jogsit Nekem alszámla 

(Nem forgalmazható: 2013. március 13-tól) 
 

Kedvezményes kondíciók a Jogsit Nekem Termékcsomaghoz kapcsolódó alszámlára vonatkozóan:  
 

I. Bankszámla számlanyitás díja 0,- Ft 

Költségek 

Havi számlavezetési díj díjmentes 

Havi számlakivonat díjmentes 

 
JUTALÉKOK  

Készpénz felvétel (fiókjainkban) 1,4%+300,- Ft+(0,6%  max.600 000,-Ft) 

Átvezetés bankon belül (főszámlára) ingyenes 

Számla kamata 

- 200.000,- Ft-ig  

- 200000,- Ft feletti rész 

mindenkori jegybanki alapkamat mínusz 1,5%, 

min 0 % 

aktuális hirdetmény szerinti lakossági látra szóló 

kamat  

Számlára befizetendő minimum összeg 2.990,- Ft 

 

 

Az alszámlán az alábbi tranzakciók bonyolíthatók: 

-átvezetés Jogsit nekem számlára vagy Jogsit nekem számláról 

-készpénz felvétel pénztárban (DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fiókjaiban) 

„Jogsit nekem” alszámla nyitható: 

- Jogsit nekem számlatípushoz (kötelező!) 

- vagy bármilyen lakossági bankszámlához, a meglévő bankszámla kondícióit megtartva  

 

 

Diákhitel Extra Számlacsomag  
(Nem forgalmazható!) 

(Kedvezményes kondíciók hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítása esetén) 
 

A számlacsomag tartalma:  

- Lakossági bankszámla,  

- Maestro bankkártya,  

- Internet Bank, 

- Fundamenta Lakás-Előtakarékossági szerződés, 

- Diákhitel Szerződés   

 

A Diákhitel Extra Számlacsomag akkor vehető igénybe, ha a fenti termékek mindegyikére szerződést köt 

az ügyfél, továbbá a diákhitel folyósítása erre a számlára történik, ill. a  Fundamenta szerződés alapján a 

rendszeres díj kiegyenlítése szintén ezen számláról történik. A számlát a Bank átalakíthatja  „normál” 

lakossági bankszámlává, amennyiben valamelyik kapcsolt szerződés megszűnik. 

 I. Bankszámla számlanyitás díja 4.500,- Ft 

Költségek 

Havi zárlati költség díjmentes 

Havi számlakivonat díjmentes 

Állandó meghatalmazott bejelentése díjmentes 

NetB@nk szolgáltatás díjmentes 

JUTALÉKOK  

Átutalási megbízás díja NetB@nkon keresztül díjmentes 

Készpénz felvétel (kirendeltségeinkben) 0,6% max. 600.000,- Ft 

 
Számla kamata mindenkori jegybanki alapkamat 

mínusz 1,0% 

Számlán tartandó minimum összeg 30.000,- Ft* 

Hiteligénylési csomag díja  240,- Ft+ÁFA 

Módosító adatlap díja 120,- Ft+ÁFA 
* A számla egyenlege egy banki napon az előírt minimum összeg alá csökken, adott negyedévre a  Bank a hirdetmény 

szerinti lakossági folyószámlára vonatkozó látra szóló  kamatlábat alkalmazza. Kamatfizetés negyedévente, a negyedév 

utolsó munkanapján történik. 
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I./A. Bankkártya költségei, díjai 

Bankkártya típusa 
Maestro vagy VISA Online 

Diákhitel 

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak 

megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális lakossági folyószámla, illetve Diákhitel bankkártya 

hirdetményében szereplő tranzakciós díjaival. 

Jogsit Nekem I Termékcsomag  

(Nem forgalmazható!) 
A számlacsomag tartalma: 

-Junior Számlacsomag  

-Alszámla (a saját erő elhelyezéséhez) 

- Maestro Ifjúsági bankkártya  

-Internet Bank 

-„Jogsi” hitel (személyi kölcsön az önerő kiegészítésére) 

 

A Jogsit Nekem Termékcsomag akkor vehető igénybe, ha a fenti termékek mindegyikére szerződést köt az 

ügyfél, továbbá a jogosítvány (A, B vagy M kategóriás lehet a jogosítvány) ellenértékének kiegyenlítésekor 

személyi kölcsönt -jogsi hitelt - is igényel. Amennyiben 3 éven belül nem történik hiteligénylés, a Bank az 

alszámlát megszünteti. 

Kedvezményes kondíciók a Jogsit Nekem Termékcsomaghoz kapcsolódó alszámlára vonatkozóan:  

I. Bankszámla számlanyitás díja 0,- Ft 

Költségek 

Havi számlavezetési díj díjmentes 

Havi számlakivonat díjmentes 

 
JUTALÉKOK  

Készpénz felvétel (fiókjainkban) 1,4%+300,- Ft +(0,6%  max. 600 000,-Ft) 

 

Számla kamata 
mindenkori jegybanki alapkamat mínusz 1,5%, 

min 0 % 

Számlára befizetendő minimum összeg 2.990,- Ft 
Az alszámlán az alábbi tranzakciók bonyolíthatók: 

-átvezetés Junior számlára vagy Junior számláról 

-készpénz felvétel pénztárban (DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fiókjaiban) 

Jogsit Nekem II. Termékcsomag  

(Nem forgalmazható!) 

A számlacsomag tartalma: 

- Jogsit Nekem II Lakossági Bankszámla  

- Alszámla (a saját erő elhelyezéséhez) 

- VISA Online bankkártya (az első éves díj ingyenes) 

- Internet Bank 

- „Jogsi” hitel (személyi kölcsön az önerő kiegészítésére) 

 

A Jogsit Nekem II. Termékcsomag akkor vehető igénybe, ha a fenti termékek mindegyikére szerződést köt 

az ügyfél, továbbá a jogosítvány (A , B,  M vagy egyéb kategóriás is lehet a jogosítvány) ellenértékének 

kiegyenlítésekor személyi kölcsönt -jogsi hitelt - is igényel. Amennyiben 3 éven belül nem történik 

hiteligénylés, a Bank az alszámlát megszünteti. 

 

Kedvezményes kondíciók Jogsit Nekem II. Termékcsomag szerződés megkötése esetén (Jogsit Nekem II. 

Lakossági Bankszámla): 

I. Bankszámla számlanyitás díja  0,- Ft  

Költségek  

Havi számlavezetési díj 120,- Ft  

Havi számlakivonat  díjmentes  

NetB@nk szolgáltatás  díjmentes  

A számlacsomaghoz kapcsolódó, fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak megegyeznek a 

lakossági folyószámla tranzakciós díjaival. 

 

Kedvezményes kondíciók a „Jogsit Nekem II. Termékcsomag”-hoz kapcsolódó alszámlára vonatkozóan: 
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I. alszámla számlanyitás díja  0,- Ft  

Költségek  

Havi zárlati költség (számlavezetési díj) díjmentes  

Havi számlakivonat  díjmentes  

 
JUTALÉKOK  

Készpénz felvétel fiókjainkban  1,4 %+300,- Ft+(0,6%  max. 600 000,-Ft) 

Számla kamata: 
mindenkori jegybanki alapkamat mínusz 1,5%, 

min 0 % 

Számlára befizetendő minimum összeg 2.990,- HUF 

 

Az alszámlán az alábbi tranzakciók bonyolíthatók: 

- átvezetés „Jogsit Nekem II” számlára vagy  számláról 

- készpénz felvétel pénztárban (DUNA TAKARÉK BANK Zrt. fiókjaiban) 

Start számla (babakötvény) 
(Nem forgalmazható: 2012. október 1-től) 

MEGNEVEZÉS DÍJAK 

Havi számlavezetési díj díjmentes 

Havi zárlati díj díjmentes 

Havi kivonat díja díjmentes 

Minden tranzakció díjmentes 

Kamat mindenkori jegybanki alapkamat 

 

 „Csak az ETO” Számlacsomag 

(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 
A számlacsomag tartalma:  

- Lakossági Bankszámla  (ETO számla) 

- VISA Online bankkártya (internetes vásárlásra alkalmas) 

- Internet Bank 

- SMS szolgáltatás 

„Csak az  ETO” Számlacsomagot olyan természetes személy igényelhet, aki a fenti termékek 

mindegyikére szerződést köt. 

 

 Kedvezményes kondíciók a „ Csak az  ETO”  Számlacsomag szerződés megkötése esetén  

Bankszámlanyitás díja 0 Ft 

Költségek  

Havi számlavezetési díj 600 Ft/hó 

Havi zárlati díj díjmentes 

Havi számlakivonat díjmentes 

SMS szolgáltatás havi díja 2012. december 31-ig díjmentes, utána hird. szerint 

Netb@nk szolgáltatás  2012. december 31-ig díjmentes, utána hird. szerint 

Netb@nk-on keresztül bonyolított átutalás  díja  aktuális hirdetmény szerint 

Bankkártya éves díj 990 Ft/év (első éves díj 0 Ft) 

Készpénz felvétel saját vagy integrációs ATM-en havonta 1 db (első) ATM kp. felvét ingyenes 

A számlacsomaghoz kapcsolódó, fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós, egyéb díjak, valamint a 

bankkártyás tranzakciós díjak, kamatszázalékok megegyeznek az aktuális Hirdetményben közölt lakossági 

folyószámla és bankkártya tranzakciós díjakkal, valamint a látra szóló és lakossági számlán lekötött (fix 

kamatozású) betétek kamatával.. A felhasználónak küldött sms díj az aktuális hirdetmény szerint. 

Duna Takarék Osztálypénz Számla  

(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 
A Duna Takarék Osztálypénz Számla általános és középiskolai osztályok –valamint óvodai csoportok- számára 

létrehozott számla, melyen az osztály által önkéntesen összegyűjtött megtakarításokat helyeztetik el. 

 
I. Bankszámla számlanyitás díja 0,- Ft 
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Költségek 

Havi számlavezetési díj* 1200,- Ft 

Havi számlakivonat (évente egyszer) díjmentes 

Állandó meghatalmazott bejelentése díjmentes 

NetB@nk szolgáltatás díjmentes 

 
JUTALÉKOK  

Átutalási megbízás díja NetB@nkon keresztül díjmentes 

Készpénz felvétel (kirendeltségeinkben) 0,6% max 600.000,- Ft 

Számla éves kamata 0,10 % 

Számlanyitáskor befizetendő összeg 10.000,- Ft 

Az EBKM értéke megegyezik a kamat értékével. 

Kamatfizetés évente, az év utolsó munkanapján történik. 

*Amennyiben az osztály tanulóinak legalább 25%-ka rendelkezik „Z” vagy „Y” Generáció Számlacsomaggal, a 

számlavezetés díjmentes. 

A számlához kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós és egyéb díjak megegyeznek a lakossági 

folyószámla tranzakciós díjaival. 

 

A „Bajnok leszek!” Számlacsomag 
(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 

A számlacsomag tartalma: 

- Lakossági Bankszámla   

- Kölyök vagy Maestro Ifjúsági bankkártya  

- Internet Bank  

- SMS szolgáltatás 

 

„Bajnok leszek!” Számlacsomagot olyan 7-18 éves természetes személy igényelhet, aki bármely  utánpótlás 

csapat leigazolt tagja (sportolói igazolvánnyal rendelkezik), valamint a fenti termékek mindegyikére 

szerződést köt. 

  

Kedvezményes kondíciók a Bajnok leszek! számlacsomag szerződés megkötése esetén: 

Bankszámlanyitás díja 0 Ft 

Költségek  

Havi számlavezetési díj 150 Ft/hó 

Havi zárlati díj díjmentes 

Havi számlakivonat díjmentes 

SMS szolgáltatás havi díja díjmentes 

Netb@nk szolgáltatás  díjmentes 

Netb@nk-on keresztül bonyolított átutalás  díja  aktuális hirdetmény szerint 

Bankkártya éves díj 7-14 éves korig Kölyök - ingyenes  

14-18 éves korig Maestro Ifjúsági -600.-Ft 

(első éves díj 0.- Ft) 

Készpénz felvétel saját vagy integrációs ATM-en havonta 1 db ATM kp. felvét ingyenes (első) 

egyéb használati feltételek hirdetmény szerint 

*havi folyamatos lekötés, fordulónapkor összeg vezethető a lekötéshez 

A számlacsomaghoz kapcsolódó, fenti táblázatban nem szereplő tranzakciós, egyéb díjak, valamint a 

bankkártyás tranzakciós díjak, kamatszázalékok megegyeznek az aktuális Hirdetményben közölt lakossági 

folyószámla és bankkártya tranzakciós díjakkal, valamint a látra szóló és lakossági számlán lekötött (fix 

kamatozású) betétek kamatával. A felhasználónak küldött sms díj az aktuális hirdetmény szerint. 

     Látra szóló számla kamata (változó) 

 4,51 átlag felett 

 3,51-4,5 átlag között 

      3,5 átlag alatt 

 

 

0,05 % 

0,04 % 

0,02 % 

 

     Lekötött betét kamata 1 hóra* (fix) 

     4,51 átlag felett 

     3,51-4,5 átlag között 

     3,5 átlag alatt 

 

0,30 % 

0,20 % 

0,10 % 
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A látra szóló kamat, lekötött betét kamata tanulmányi eredményhez kötött, ösztönző jellegű. A tanulmányi 

eredmény igazolására minden tanévet követő július 1-augusztus 31-e között van lehetőség az év végi 

bizonyítvány bemutatásával. Aki ennek nem tesz eleget az a látra szóló és lekötött betét kamatában a következő 

tanévben az alapra ugrik vissza, ami a 3,5-ös átlag alattihoz tartozó értékeket jelenti.  

Az átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegyek nem számítanak bele. Az átlag számítása a kerekítés 

szabályai szerit történik. 

VIDI Számlacsomag 

(Nem forgalmazható: 2014. augusztus 12-től) 
A számlacsomag tartalma: 

- Lakossági Bankszámla  (VIDI) 

- VISA Online bankkártya (az első éves díj ingyenes) 

- Internet Bank (díjmentes) 

 
VIDI Számlacsomagot olyan természetes személy igényelhet, aki rendelkezik VIDI CLUB tagsági 

igazolvánnyal, vagy gyermeke a Videoton FC utánpótlás csapat tagja, valamint a fenti termékek 

mindegyikére szerződést köt. 

Kedvezményes kondíciók VIDI Számlacsomag szerződés megkötése esetén: 

I. Bankszámla számlanyitás díja  0,- Ft  

Költségek  

Havi számlavezetési díj első évben díjmentes   

Havi számlakivonat  díjmentes  

NetB@nk szolgáltatás havi díj első évben díjmentes  

Bankkártya éves díj 990,- Ft (első éves díj 0,- Ft) 

Készpénz felvétel saját vagy integrációs 

ATM-en 

havonta 1 db ATM kp. felvét ingyenes  

továbbiakban hirdetmény szerint 

A számlacsomaghoz, bankkártyákhoz kapcsolódó fenti táblázatban nem szereplő jutalékok és egyéb díjak 

megegyeznek a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális lakossági folyószámla, illetve bankkártya 

hirdetményében szereplő díjakkal, jutalékokkal. 

 

NEM FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSI 

TERMÉKEK  

HOZAMTARTÓ MEGTAKARÍTÁS 
(Forgalmazása felfüggesztve: 2013. december 10-től) 

 

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. a lakossági folyószámlán történő 1 hónapos, kiemelkedő kamatozású lekötési lehetőséget 

kínál ügyfelei részére, az alábbi feltételekkel:  

Kamata: évi bruttó fix 2,75  % 

Kamat fizetésre a futamidő végén kerül sor. A lekötési idő lejárta előtt felvett betétre kamat nem jár.  

A kiemelt hozam eléréséhez az alábbi feltételek teljesítése szükséges: 

- Új betét elhelyezése (DUNA TAKARÉK BANK Zrt-n kívüli forrásból származó pénzeszköz)  

- Lakossági folyószámla/lakossági folyószámla csomag megléte 

- Minimum 50.000,- Ft betételhelyezés, a konstrukcióban ügyfelenként a lekötött betét összege 

maximum összesen 20 millió Ft. 

Lejáratkor a pénzeszköz a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. aktuális Hirdetményében szereplő kondíciókkal köthető le újra. 

A betétlekötés visszavonásig érvényes. 

Új betét régi ügyfelek számára: betételhelyezés napját megelőzően 10 nappal korábbi egyenleghez képest történő 

állománynövekmény értéke (ennek megállapításához az ügyfél összes DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által kezelt 

pénzösszegét figyelembe kell venni). 

 (EBKM: 2,75 %) 

K.O. betét - Kombinált megtakarítás 
(Forgalmazás felfüggesztve: 2013. szeptember 2-től) 

 

A kombinált betét konstrukció egy fix kamatozású, forint számlán lekötött betét és a Takarék Alapkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság által kezelt befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy vételének kombinációja.  

A befektetett összeg 50%-a a betéti számlán, 50%-a pedig forintban denominált  befektetési jegyekben kerül elhelyezésre. 

 

A kombinált betét konstrukcióban  az alábbi Alapok által kibocsátott befektetési jegyek érhetők el: 

 

 TakarékInvest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap; 

 TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap; 
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 TakarékInvest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap; 

 

Lakossági számlán lekötött K.O. (kombi) betét jellemzői: 

 

Futamidő: 3 hónap  

Kamat: fix, évi 7,00%  (EBKM: 7,00%)* 

Minimum leköthető összeg 10.000,- Ft 

 

A betét összege 10.000,- Ft-os címletekkel növelhető. A lekötés kizárólag személyesen, bankfiókban adott megbízás alapján 

lehetséges.  Lejárat előtti felmondás esetén a betét kamata 0%. Kizárólag egyszeri lekötés lehetséges, azaz lejáratkor a tőke és 

a kamat automatikusan visszakerül a bankszámlára. 

Jelen kondíciós listában szereplő Alapokra vonatkozó aktuális kondíciókat a mindenkor hatályos a Magyar 

takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alkalmazott - befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó - 

költség és díjtételek jegyzéke tartalmazza. 

* OBA által csak a betéti rész biztosított. 

„Azonnali szüret betét” 
(Forgalmazás felfüggesztve: 2013. május 6-tól) 

 

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. 2011. október 06-tól, lakossági folyószámlán történő 5 hónapos, kiemelkedő kamatozású 

lekötési lehetőséget kínál ügyfelei részére, az alábbi feltételekkel: 

Kamat: évi bruttó, fix 4,65 % (EBKM: 4,69 %) 

  Kamat kifizetésére a futamidő kezdetén, azaz a betét elhelyezésének napján kerül sor. A betét a teljes 

futamidő lejárta előtt is felmondható, ebben az esetben a Bank a Betéttulajdonos részére kamatot nem térít, így az előre 

kifizetett kamat, az elhelyezett tőkéből kerül levonásra. 

Minimum elhelyezhető összeg ügyfelenként:       250.000,- Ft 

Maximum elhelyezhető összeg ügyfelenként: 50.000.000,- Ft  

Éves kamat és EBKM 152 napra vonatkozóan kerülnek kiszámításra. 

Lejáratkor a pénzeszköz a Bank aktuális Hirdetményében szereplő kondíciókkal köthető le újra. 

Az akció visszavonásig érvényes. 

 

 

Értékjegy (változó kamatozású, új nem váltható) 

Kamata 0,10 %  (EBKM 0,10% ) 
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EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

1. A kamatelszámolás lakossági számlák esetén 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 (V.I.P ügyfélnek minősített) ügyfelek látra szóló számláinak kamata a mindenkori jegybanki 

alapkamat- 0,5 %, ami havonta kerül elszámolásra 

4. 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. 

5. EBKM mutató számítása a 82/2010 (III.25.) Kormányrendeletben foglaltak szerint. 

6. A számlán lekötött betét esetén, a futamidőn belüli felvételkor a kamat mértéke 0,01 %. 

7. 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 alapján. Ez minden esetben egyszeri (nem folyamatos) 

lekötésre vonatkozik.  

8. 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 %. 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. 

9.  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. 

10. Bankon kívüli, belüli 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. 

11 A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (továbbiakban: Bank) a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 

többször módosított 2009. évi LXXXV. törvényben (továbbiakban: törvény) meghatározottak szerint 

biztosítja ügyfelei részére a díjmentes készpénz felvétet.  

A fogyasztói  a számla termékek tekintetében  - a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben-  a fent 

említett törvény alapján, amennyiben a Számlatulajdonos ügyfél a 16. életévét betöltötte, Magyarországon 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a számlatulajdonos a Bank bármely fiókjában vagy a 

Netbank internetes felületén keresztül nyilatkozatot tesz, akkor jogosult a megjelölt fizetési számláról az 

adott naptári hónapban első két alkalommal, forintban teljesített készpénzkifizetés (Hirdetményeinkben: 

Pénztári készpénzfelvétel díja) vagy Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-

helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel (Hirdetményeinkben: ATM kp. felvét saját, 
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integrációs, idegen belföldi) együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét díjtól és 

költségtől mentesen igénybe venni.  

Junior, Y Generáció, „Bajnok leszek” számlacsomag esetében a 16. életévüket betöltött 

Számlatulajdonosokra érvényes a kedvezmény. 

Amennyiben a felvétek összege együttesen a százötvenezer forintot meghaladja, Bankunk  a 

készpénzkifizetésnek vagy a készpénzfelvételnek a százötvenezer forintot meghaladó összege után 

számíthat fel díjat vagy költséget a mindenkor hatályos Hirdetményekben feltüntetett mértékben.  

Ha a fogyasztó a jogszabályban leírt két díjmentes műveletet a részére biztosított hitelkeret terhére 

teljesíti, akkor az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre, egyéb ellátásra irányuló 

jogviszonyból származó jövedelem erejéig (törvényben részletezve) – de legfeljebb százötvenezer forintig 

– jogosult a kedvezményre.  

Ha a fogyasztó adott naptári hónap 20-áig nyilatkozatot tesz a jogszabályban leírtak szerint, akkor a 

kedvezmény igénybe vételére a következő naptári hónaptól jogosult. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, 

amennyiben a fentieknek nem tesz eleget, vagy nyilatkozatukban valótlan tartalmat közölnek, akkor 

Bankunk jogosult a készpénzkifizetés és készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben 

érvényesíteni.  

A kétszeres ingyenes készpénzfelvételről szóló részletes tájékoztató és a Nyilatkozat a 

www.dunatakarek.hu oldalon, vagy fiókjainkban érhető el. 

 

  

Nyomtatvány költségek 
 

Átutalási megbízás 30,- Ft/ db 

Beszedési megbízás, hatósági átutalás 60,- Ft/ db 

Deviza átutalás 155,- Ft/ db 

UGIRO felhatalmazás nyomtatvány 60,- Ft/ db 

Készpénzfelvételi utalvány (csekkfüzet) 770,- Ft/ db 

Készpénz átutalási megbízás (postai sárga csekk) 20,- Ft/ db 
A nyomtatvány költségek Áfa-val növelve értendők! 

 


