DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET
Matrac Betétjegy betétszerződés

Alulírott
Tulajdonos neve:
Családi és utónév (szül.név):
Állampolgárság:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Azonosító okirat száma, típusa:
Társtulajdonos neve:
Családi és utónév (szül.név.):
Állampolgárság:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Azonosító okirat száma, típusa:
(a továbbiakban: Betételhelyező), és a Duna Takarékszövetkezet, székhelye: Győr, Árpád u.
93. (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a mai napon az alábbi feltételekkel megállapodást
kötnek:
A Takarékszövetkezet ________-________ szám alatt betétszámlát nyit, melyre a
Betételhelyező a mindenkori lekötési megbízásban megadott feltételekkel betétet helyez el.
A Matrac Betétjegy Általános Szerződési Feltételeit megkaptam, megismertem, az abban
foglaltakat elfogadom.
Mellékletek: Matrac Betétjegy Általános Szerződési Feltételek
Lekötési megbízás
Kelt.: _____________________, __________________

Duna Takarékszövetkezet

Betéttulajdonos

______________________________________________________________

Betétszerződés felmondási záradék
Jelen szerződés alapján a fenti számon nyitott Takarékszelvény elszámolási betétszámlát a
mai napon felmondom, kérem a számla megszüntetését.

Kelt: ________________________, _____________________

Betéttulajdonos

Duna Takarékszövetkezet

MATRAC BETÉTJEGY
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A Matrac Betétjegy számlabetét olyan megtakarítási forma, melynek elhelyezése és visszafizetése
a jelen betétszámla szerződés alapján történik. A Matrac Betétjegyben történő betételhelyezésre
csak természetes személyek jogosultak.
2. A Matrac Betétjegyben minimálisan elhelyezhető betétösszeg 10.000,- Ft. Ezen értékhatár felett
bármilyen, 100-zal maradék nélkül osztható összegben váltható.
3. A Betételhelyező a Matrac Betétjegyet csak névre szólóan, a pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásai
szerint, személyi adatainak ellenőrzése és rögzítése mellett helyezheti el.
4. A Matrac Betétjegy lejárata: 6 (hat) hónap, a tőke bármikor felvehető, de kamat csak minden 3.
hónap után jár és ekkor kerül tőkésítésre is.
A Matrac Betétjegy a lejárat után - további rendelkezés hiányában - tovább nem kamatozik.
5. A névre szóló, számlabetét jellegű Matrac Betétjegyet a Takarékszövetkezet a felvételi jogosultság
és a személyazonosság vizsgálata mellett a felvevő aláírásához kötötten fizeti vissza.
6. A kamatok mértékét, és az azokhoz mindig aktuálisan rendelt egységesített betéti kamatláb mutató
(EBKM) értékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza, melyet a Takarékszövetkezet az
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, jól látható helyen kifüggeszt. Az EBKM kiszámítását
és közzétételének szabályait a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató
számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. számú rendelet szabályozza.
7. A betét fix kamatozású. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a kamatot a
lekötési idő alatt nem változtatja meg.
8. A Matrac Betétjegyre irányadó határidők vonatkozásában a hónapokban megállapított határidő
azon a napon jár le, amely nap a számánál fogva a kezdő napnak megfelel. Ha pedig ez a nap a
lejárat hónapjában hiányzik, akkor a hónap utolsó napján.
A lekötési idő dátum szerinti lejárata és a tőkésítési időpont dátum szerinti napja mindig
megegyezik az elhelyezés hónapjának dátum szerinti napjával; ha ilyen a lejárat hónapjában
nincs, akkor a hónap utolsó napjával.
A kamatszámítás képlete:

9.

10.

11.

12.

Kamatalap (Ft.) x Kamatláb (%) x hónapok száma
12 x 100
Amennyiben a Betételhelyező úgy rendelkezik, a lejáratot követően az elhelyezett összeg vagy az
elhelyezett összeg és az addig megszolgált kamatok újra leköthetők a Betételhelyező által
meghatározott alkalommal. Ha konkrét lekötési alkalom nincs meghatározva, akkor folyamatos
újra-lekötés is kérhető.
A Betételhelyező - amennyiben az újra-lekötés lehetőségével nem él - rendelkezhet úgy is, hogy
lejáratkor az elhelyezett összeg és a megszolgált kamatok az általa megadott bankszámlára
kerüljenek átutalásra.
A Matrac Betétjegyben elhelyezett összeg mentes mindennemű adó alól. Kamatát a mindenkori
jövedelemadó-törvény szerinti kamatadó terheli. Az adóköteles kamat utáni adót kifizetéskor a
Takarékszövetkezet a kamatból levonja és befizeti.
A Matrac Betétjegy titkos. Adatairól a Matrac Betétjegy tulajdonosának vagy törvényes
képviselőjének hozzájárulása nélkül - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - a
Takarékszövetkezet más részére felvilágosítást nem ad.
A Matrac Betétjegy betétszerződés személyenként - a betétes egyéb, a Takarékszövetkezetnél
elhelyezett, névre szóló betéteivel összevontan - kamatokkal együtt, a törvényben előírt mértékben
van az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítva.
A Hpt. 100. § (1) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a
költségvetési szerv, a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, az
önkormányzat, a biztosítóintézet, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
a befektetési alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő
szervezetei és igazgatási szervezetei, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény, az

MNB, befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, kötelező vagy önkéntes
betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, a
hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a
hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen
személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, az előző pontban említett személy
befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja] által elhelyezett,
a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi
megfelelőinek betéteire.
A Hpt. 100. § (2) bekezdése c) pontjának értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem
terjed ki továbbá az olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében
helyeztek el.
A biztosított Betétesek esetében Az OBA a Betétes részére a befagyott betét tőke- és
kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek
az OBA tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként.
A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény 97.§ - 107.§-aiban foglaltak
tartalmazzák.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, a
Polgári Törvénykönyv és a pénzügyekre vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

Kelt:..................................., .... ..........................

.....................................................
Duna Takarékszövetkezet

.................................................
Betételhelyező

LEKÖTÉSI MEGBÍZÁS
Matrac betétjegy elhelyezésére

Alulírott megbízom a Duna Takarékszövetkezetet, hogy Matrac betétjegy számlabetétet
helyezzen el az alábbiakban feltüntetett feltételek mellett.
Név: ……………………………………………………………………………………….….
Betételszámolási számla száma: ….…………………………………………………………….
Betét összege: ..……………………………………………………………………………….
Betét száma: ……………..……………………………………………………………………
Befizetés módja٭: készpénz ٱ, átutalás ٱ, átvezetés ٱ.
Lejárati rendelkezése*:




tőke és kamat összegének visszavezetése az elszámolási számlára
tőke és kamat ismételt lekötése
tőke újralekötése, kamat az elszámolási számlára kerül

□
□
□

A Matrac Betétjegy Általános Szerződési feltételeit megismertem, az abban foglaltakat elfogadom.
Kelt: .................................., .......év ..............hó ...........nap
.....................................
aláírás
Takarékszövetkezet tölti ki
A kamat jelenlegi mértéke (évi) :
6 hónapra.............%
Átvette: ...................................Kelt: .............................., ........év ....................hó ..... nap
PH

__________________________
aláírás

٭A megfelelő válasz x-szel jelölendő.

Felmondási záradék
Jelen megbízásban rögzített, jelenleg……………….Ft. összegű betétemet a mai napon felmondom.
Kelt: ……………………………….., ……… év ………….hó ………..nap.
…………………………………
betéttulajdonos

A Takarékszövetkezet részéről átvette: …………………………………………………………….
Dátum:

