
Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbi módosítás történt: 

A hirdetményben bekövetkezett változások aláhúzott, kiemelt szövegként kerültek megjelenítésre.  

A hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a www.takarekbank.hu weboldalunkon, valamint megtekinthetők bármelyik Bankfiókunkban.

Takarék Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai

Hatályos: 2020. június 01. napjától
Közzététel napja: 2020. május 28.

•   A 3. pontban szereplő egy havi BUBOR értéke aktualizálásra került. 

Jelen hirdetményben megállapított kamatok, az egyes betétek lejártakor (ide értve a 2019. október 31. napjáig indult folyamatos lekötések fordulónapját is) változnak,  amelyek 

mértékére a Takarékbank mindenkor hatályos Vállalati Betétek Hirdetménye az irányadó.  Új betét lekötése a  jelen hirdetmény alapján 2019. október 31. napját követően nem 

lehetséges. 

A jelen Hirdetmény szerinti betétben elhelyezett pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)

által biztosított – melynek feltételeiről a www.oba.hu honlapon tájékozódhat –, továbbá azokat az OBA

védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi, melynek részleteiről és feltételeiről a

www.szhisz.hu honlapon tájékozódhat.
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Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény

Közzététel:  2020.05.28.

Fogalmak és tájékoztató információk

●

●

●

●

●

● A 2006. évi LXI. számú törvény szerint a társasházak 2006. szeptember 1-től kamatadó-kötelesek. A kamatadót a Bank a kamatjóváírásakor/tőkésítéskor, illetve a kamat

kifizetésekor állapítja meg és számolja el. Jelen Hirdetményben emiatt társasházak esetén a kamatadó fizetés előtti kamatok kerülnek feltüntetésre. A kamatadó mértéke 2016.

január 1-jétől 15%. (A kamatadó levonás módjáról a hatályos Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat rendelkezik.)

EBKM: a 82/2010. (III. 25.) Kormányrendelet alapján meghatározott egységesített betéti kamatlábmutató.

Típusa szerint a betét lehet látra szóló, vagy lekötött. Betétszámlák esetében (fizetési számla) lekötési rendelkezés hiányában a számlán elhelyezett pénzösszeg látra szólóan, azaz

lekötés nélkül kamatozik. A lekötés nélkül elhelyezett összegek bármikor kamatveszteség nélkül felvehetők. A lekötött betétek kamatveszteség nélkül csak a lekötési idő lejártakor

vehetők fel. A betétek futamideje, azaz a lekötés időtartama a Bank 7 vagy 14 napos, valamint 1, 2, 3, 6, 9, és 12 hónapos lekötésre kínál lehetőséget.

Kamatozás szerint a betét lehet fix, változó, küszöbös vagy sávos kamatozású. Fix kamatozás esetén a kamat a futamidő (lekötés) alatt nem változik meg, a betét után a Bank a

lekötéskor meghirdetett kamatlábnak megfelelő kamatot fizeti. Változó kamatozásnál a futamidőn belül a Bank – alapvetően külső gazdasági események hatására – kedvező vagy

kedvezőtlen irányba is megváltoztathatja a kamatot. A küszöbös (lépcsőzetes) kamatozás azt jelenti, hogy egy adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb

összegre meghatározott kamattal kamatozik. Sávos kamatozásnál a betétszámlán elhelyezett összeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.

Egy adott betétösszeg esetén a betét adott összeghatár feletti része a magasabb sávra, míg az összeghatár alatti összeg az alacsonyabb sávra meghatározott kamattal kamatozik,

így a teljes összeg után járó és jóváírandó kamat ebben az esetben akár kisebb is lehet, mint a lépcsőzetes kamatozású terméknél. 

Lekötés szerint a betét lehet egyszeri vagy folyamatos lekötésű. A lekötés szólhat egyszeri alkalomra – ebben az esetben a lekötési idő lejártát követően a betét lekötése

megszűnik, és látra szóló betétként kamatozik tovább. Egyszeri lekötés esetén a betét lejáratát követően a tőke és a kamat összege jóváírásra kerül az ügyfél azon számláján,

amelyről a betételhelyezés történt. Folyamatos lekötés esetén a betétes két lehetőség között választhat:

a)  Az egyik az, hogy a futamidő végén a bank a kamattal növelt összeget újra leköti. Ebben az esetben a betét kamatos kamattal kamatozik tovább (tőkésedő).

b) A másik lehetőség szerint a futamidő végén a kamatot a bank a látra szóló számlán írja jóvá. Ilyenkor csak az eredeti tőkeösszeg kamatozik tovább, míg a látra szólóan

elhelyezett kamatösszeg a látra szóló számla feltételeivel kamatozik.

A betét feltörése, illetve felmondása esetén a betét teljes összege megszüntetésre kerül, a feltörési kamatláb 0%.
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Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény

Közzététel:  2020.05.28.

1.  Forint lekötött betét kamatok – forintban vezetett pénzforgalmi bankszámláról

Közzététel:  2017. szeptember 27.

Érvényes: 2017. október 16. napjától

Leköthető minimum összeg: 500 000 Ft

Lejárat előtt felvett betét kamata: 0,00%  (EBKM: 0,00%)

A betét típusa: Fix kamatozású, küszöbös (lépcsőzetes), lekötött betét.

A betétlekötés lehet: Egyszeri lekötés, vagy folyamatos (ismétlődő) eredeti tőkeösszeg lekötés, vagy kamattal növelt újralekötés.

Kamatelszámolás, jóváírás: A kamat elszámolása a betét mindenkori aktuális egyenlege alapján, a kamatjóváírás

 az egyszeri lekötésű betéteknél a lejárat napján, folyamatos betéteknél a mindenkori kamatperiódus utolsó napján történik.

Feltétel: Forintban vezetett pénzforgalmi számla megléte

Kamat (EBKM) mértéke (évi):

Futamidő

 (0,01%)

0,01%  (0,01%) 0,01%  (0,01%) 0,01%  (0,01%)

0,01%  (0,01%) 0,01%  (0,01%)

0,01%

 (0,01%)

0,01%  (0,01%) 0,01%  (0,01%) 0,01%

0,01%

 (0,01%)

 (0,01%)

 (0,01%)

0,01%

 (0,01%)

 (0,01%) 0,01%  (0,01%) 0,01%

0,01%  (0,01%) 0,01%  (0,01%)

1 hónap

2 hónap

3 hónap

6 hónap

0,01%  (0,01%) 0,01%  (0,01%) 0,01%

50 000 000 Ft  felett

7 nap

14 nap

 (0,01%)

0,01%  (0,01%) 0,01%  (0,01%) 0,01%  (0,01%)

12 hónap

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

 (0,01%)

 (0,01%)

 (0,01%)

 (0,01%)

 (0,01%)

500 000 Ft-tól 

 4 999 999 Ft-ig

5 000 000 Ft-tól 

 19 999 999 Ft-ig

20 000 000 Ft-tól 

 49 999 999 Ft-ig
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Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény

Közzététel:  2020.05.28.

2. Deviza lekötött betét kamatok – devizában vezetett pénzforgalmi bankszámláról

Közzététel:  2017. április 07.

Érvényes: 2017. április 24. napjától

Leköthető minimum összeg: 4 000  EUR / USD / GBP / CHF

Lejárat előtt felvett betét kamata: 0,00%  (EBKM: 0,00%)

A betét típusa: Fix kamatozású, küszöbös (lépcsőzetes), lekötött betét.

A betétlekötés lehet: Egyszeri lekötés, vagy folyamatos (ismétlődő) eredeti tőkeösszeg lekötés, vagy kamattal növelt újralekötés.

Kamatelszámolás, jóváírás: A kamat elszámolása a betét mindenkori aktuális egyenlege alapján, a kamatjóváírás

 az egyszeri lekötésű betéteknél a lejárat napján, folyamatos betéteknél a mindenkori kamatperiódus utolsó napján történik.

Feltétel: A betéttel azonos devizanemű pénzforgalmi számla megléte

0,30%  (0,30%)

0,60%  (0,60%) 0,40%  (0,40%)

Kamat (EBKM) mértéke (évi):

Futamidő EUR

0,20%  (0,20%) 0,10%  (0,10%)

7 nap

0,10%  (0,10%)

6 hónap

12 hónap

0,00%  (0,00%)

0,00%  (0,00%)

0,00%  (0,00%)

0,00%  (0,00%)

14 nap

1 hónap

2 hónap

3 hónap

0,50%  (0,50%)

0,00%  (0,00%)

0,05%  (0,05%)

0,30%  (0,30%)

0,40%  (0,40%)

2015.04.13-tól a Takarék 

Kereskedelmi Bank Zrt. a vállalati 

svájci frank (CHF) betéti konstrukció 

értékesítését határozatlan ideig 

felfüggeszti, ettől az időponttól kezdve, 

ebben a konstrukcióban új 

betétlekötési megbízásokat 

határozatlan ideig nem fogad be. 

CHFUSD GBP

0,15%  (0,15%)

0,20%  (0,20%)

0,10%  (0,10%) 0,05%  (0,05%)

0,15%  (0,15%) 0,05%  (0,05%)
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Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény

Közzététel:  2020.05.28.

3. Forint Likvid betétszámla

Közzététel:  2020. május 28.

Érvényes: 2020. június 01. napjától
A betét típusa:

Kamatláb minimum érték: 0,00%  (EBKM: 0,00%)

Kamatelszámolás, jóváírás: A kamat elszámolása a napi záróegyenleg alapján, a kamatjóváírás havonta történik.

Feltétel: Forintban vezetett pénzforgalmi számla megléte

Jelen Hirdetmény hatálybalépésekor az  1 havi BUBOR értéke: (Jegyzés napja: 2020. május 28.)0,92%

Sávos kamat mértéke (évi) EBKM mértéke (évi)

1 000 000 Ft - 9 999 999 Ft

10 000 000 Ft - 29 999 999 Ft

30 000 000 Ft - 49 999 999 Ft

50 000 000 Ft  és a felett:

0 Ft - 999 999 Ft

Nap végi egyenleg

FHB Pénzforgalmi Bankszámla látra szóló 

betéti kamata
(999 999 Ft összegre kalkulálva)0,00%

0,00% (29 999 999 Ft összegre kalkulálva)

0,00%

1 havi BUBOR -2,70%

1 havi BUBOR

1 havi BUBOR

1 havi BUBOR

-2,60%

-2,50%

-2,35%

0,00%

Sávos, látra szóló betét. A kamatláb mértéke havonta változó. Értéke a minden hónap első napját - ha e nap bankszünnapra esik, akkor az ezt

követő első banki munkanapot - megelőző második banki munkanapon (a Reuters hírügynökség által a BUBOR információs oldalon) jegyzett 1

havi bankközi irányadó kamatlábhoz viszonyítva kerül meghatározásra.

(9 999 999 Ft összegre kalkulálva)

(49 999 999 Ft összegre kalkulálva)

0,00% (51 000 000 Ft összegre kalkulálva)
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