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VÁLLALKOZÓI MEGTAKARÍTÁSOK 
 

Hatályos: 2015. december 7-től 

Meghirdetve: 2015. november 20-án.        

 

Kamatváltozás a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet változása miatt. 

Tájékoztatjuk, hogy a módosítást az Ön részéről elfogadottnak tekintjük, ha 2015. december 7-ét 

megelőzően írásban nem értesíti Bankunkat arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben nem 

fogadja el, a módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a módosítással érintett szerződést 

azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondani. 

 
 

Vállalkozói** látra szóló számlák kamatozása (évi, változó)*   
 

0,00 %  

 
 **Ide értve: Önkormányzat, társadalmi szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek látra szóló számlái 

 

 

Vállalkozói*** számlán lekötött betét (fix, sávos) * 

Összeghatár: Lekötési idő: 1 hét 2 hét 1 hónap 2 hónap 3 hónap 6 hónap 

0  Ft – 500.000 Ft 0,05% 0,10% 0,20% 0,30% 0,55% 0,55% 

500.001 Ft – 1.000.000 Ft 0,05% 0,10% 0,20% 0,30% 0,55% 0,55% 

1.000.001 Ft – 2.000.000 Ft 0,05% 0,10% 0,20% 0,30% 0,55% 0,55% 

2.000.001 Ft  - 5.000.000 Ft 0,15% 0,35% 0,45% 0,55% 0,80% 0,80% 

5.000.001 Ft – 10.000.000 Ft 0,15% 0,35% 0,45% 0,55% 0,80% 0,80% 

10.000.000 Ft felett 0,15% 0,35% 0,45% 0,55% 0,80% 0,80% 

*Az EBKM mértéke megegyezik a kamat mértékével 

*** Ide értve: Önkormányzat, Alapítvány, társadalmi szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek lekötött betéteit. 

 

Vállalkozói számlán lekötött változó kamatozású betét 
 

1 hetes 0,10% (EBKM 0,10%) 

2 hetes 0,35% (EBKM 0,35%) 

1 hónapra 0,40% (EBKM 0,40%) 

2 hónapra  0,55% (EBKM 0,55%) 

3 hónapra 0,55% (EBKM 0,55%) 
4 hónapra  0,55% (EBKM 0,55%) 
5 hónapra  0,55% (EBKM 0,55%) 
6 hónapra 0,55% (EBKM 0,55%) 
7 hónapra 0,55% (EBKM 0,55%) 
8 hónapra  0,55% (EBKM 0,55%) 
9 hónapra  0,55% (EBKM 0,55%) 
10 hónapra  0,55% (EBKM 0,55%) 
11 hónapra  0,55% (EBKM 0,55%) 
12 hónapra 0,55% (EBKM 0,55%) 

 

 
Alapítványi számla kamatozása 1,00 % (EBKM: 1,00%) 
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Mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól 
 

 A Bank hibájából eredő könyvelési helyesbítések (storno tételek). 

 Átvezetés pénzforgalmi számláról lekötött betétszámlára és visszafizetés lekötött betétszámláról 

pénzforgalmi számlára. 

 A Bankon belüli ügyfelek saját számlái közötti utalások. 

 Folyószámla - és rulírozó hitellel kapcsolatos forgalom. 

 

Egyéb információk 

 

1. A kamatelszámolás és a jutalék elszámolás vállalkozások számláin 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. A kiemelt ügyfelek számláinak kamata a mindenkori jegybanki alapkamat- 0,5 %, ami havonta kerül elszámolásra 

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

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

6. 10 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 esetén. 

7.  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. 

8. 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. 
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