
A Közzététel napjával meghirdetett módosítások:

A betét jelen Hirdetményben nem részletezett szerződéses feltételeit a Hirdetmény alapjául szolgáló Fizetési számlák és fizetési 

számláról lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei és a kapcsolódó Alaphirdetmény, valamint a Betétlekötési megbízás 

tartalmazza.

A jelen Hirdetmény szerinti betét 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.

Betétbiztosítás

Az akció érvényessége: 2020. július 20. - 2020. október 20. napjáig

KVB2. sz. hirdetmény

Takarékbank Akciós Vállalati Betéti Termékek Hirdetménye

Takarékbank Zrt.
továbbiakban: Hitelintézet

Közzététel napja: 2020. július 17.

A jelen Hirdetmény a Hitelintézet által, a Vállalalkozások részére ajánlott Fizetési számláról leköthető akciós betét feltételeit és 

kondícióit tartalmazza a Hirdetmény alapjául szolgáló Takarékbank Zrt. fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek 

Általános Szerződési Feltételeiben hatálya alatt kötött Bankszámla Szerződésekhez és a kapcsolódó Alaphirdetményben foglaltak 

figyelembe vételével. 
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Lekötési idő: 2 hó, 3 hó, 6 hó, 12 hó

3 hónap

Leköthető  minimum összeg

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

2 hónap

Új forrás esetén

HUF

1 000 000 Ft

1,10%

éves kamat és EBKM*

0,75%

12 hónap

Takarék Ráadás Vállalati Lekötött Betét - Új forrásra

A Hitelintézet a Lejárat előtt felvett Betétek esetében kamatot nem fizet.

Hatályos:

Forrás:

Devizanem

A betét lekötése folyamatos és tőkésedő, azaz a Lejárati idő végén (Lejáratkor) fel nem vett Betét újra lekötésre kerül az eredeti lekötési 

idővel megegyező futamidővel, az új lekötés időpontjában (Fordulónapon) érvényes a Takarék Vállalati Betétek Hirdetményben a 

Takarék Vállalati Fix Lekötött betétre vonatkozóan mindenkor meghirdetett kamattal. 

A 2 hónapos futamidejű, 2020. október hónap 20. napjáig lejáró betétek legkésőbb legkésőbb 2020. október hónap 20. lejáratuk napján 

egy alkalommal, azonos futamidőre ismételten leköthetők a  jelen Hirdetményben meghirdetett Takarék Komfort Vállalati Lekötött 

betétre vonatkozó kondíciókkal.

A leköthető legkisebb összeg 1.000.000,-HUF, azaz Egymillió forint, mely összeghatár felett a betét bármilyen 1000-rel maradék nélkül 

osztható összegben elhelyezhető.

A Hitelintézet a betétben elhelyezett összeget új forrásnak tekinti, amennyiben a vizsgált időszakban elhelyezett betét összegének 

legalább 90 százaléka megfelel jelen Hirdetmény új forrásra vonatkozó definíciójának. 

Új forrás:

A vizsgált időszakban a betétet elhelyező számlatulajdonos pénzforgalmi számláján teljesült valamennyi terhelés és jóváírás egyenlege 

alapján - a mindenkori vizsgált időszak kezdőnapján fennálló pozitív (követel) egyenleghez képest - a mindenkori vizsgálat időpontjában 

növekményként megállapított összeg.

Amennyiben egy vizsgálati időszak alatt több betét kerül elhelyezésre, abban az esetben ezen új forrásból történő elhelyezésre 

vonatkozó feltételnek

i)	a vizsgált időszakban elsőként elhelyezett betét esetén a vizsgált időszak első napjától a betételhelyezés napjáig tartó időszak alatt,

ii)	a vizsgált időszakban elhelyezett további betétek esetén pedig a mindenkori betétlekötés és az azt közvetlenül megelőző betétlekötés 

között eltelt időszak alatt kell teljesülnie.

A Hitelintézet naptári hetente egy alkalommal vizsgálja az elhelyezett betétek új forrás jellegét és amennyiben a mindenkori vizsgálat 

időpontjáig a vizsgált időszakban elhelyezett bármely betét részben, vagy egészben nem felel meg  az új forrásból történő elhelyezés 

követelményének, abban az esetben az érintett betét teljes összege után és lekötési idejére a jelen Hirdetményben meghírdetett Takarék 

Ráadás Lekötött betéti kamat helyett a Takarék Komfort Lekötött betétre vonatkozó kamatot fizet.

A vizsgált időszak:

i) jelen Hirdetmény érvényességének első hónapjában az érvényesség kezdetetétől az első vizsgálat napjáig,

ii) minden további vizsgálat esetében a mindenkori megelőző vizsgálat időpontjától az aktuális vizsgálat napjáig terjedő időtartam.

Betételhelyezés fiókban és Takarék Netbankon, Takarék e-Bankon lehetséges.

A betét kizárólag HUF devizanemben helyezhető el, a jelen Hirdetmény alapján új forrásnak minősülő összegből.

Betételhelyezés feltételei: Az akcióban azon vállalkozók és vállalkozások vehetnek részt, akik a Takarékbank Zrt. által vezetett, a betét 

devizanemével egyező pénzforgalmi bankszámlával rendelkeznek melyről a betétlekötés kezdeményezhető, vagy ilyet nyitnak 

legkésőbb a betét elhelyezésekor. 

A Hitelintézet új forrásnak tekinti a 2020. július 20. napjától a jelen Hirdetményben meghatározott, a betételhelyezésre mindenkor álló 

időtartama alatt a pénzforgalmi bankszámlára érkező befizetéseket, átutalásokat, amely tekintetében betétlekötés nem történt. A 

Hitelintézet nem tekinti új forrásnak az elkülönített számláról / alszámláról a főszámlára visszavezetett összeget, illetve a Betételhelyező 

a Hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számlájáról történő átvezetéseket.

Futamidőn belül az elhelyezett betétösszeg emelésére, illetve részösszeg/kamat felvételére nincs lehetőség.

0,85%

0,70%

6 hónap

Futamidő

2020. július 20.
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Lekötési idő: 2 hó, 3 hó, 6 hó, 12 hó

0,117%

Futamidő éves kamat és EBKM*

12 hónap 0,124%

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

6 hónap 0,119%

A betét kizárólag HUF devizanemben helyezhető el.

A leköthető legkisebb összeg 1.000.000,-HUF, azaz Egymillió forint, mely összeghatár felett a betét bármilyen 

1000-rel maradék nélkül osztható összegben elhelyezhető.

2 hónap 0,113%

3 hónap

Hatályos: 2020. július 20.

Forrás: Meglévő forrás esetén

Devizanem

Betételhelyezés feltételei: Az akcióban azon vállalkozók és vállalkozások vehetnek részt, akik a Takarékbank 

Zrt. által vezetett, a betét devizanemével egyező pénzforgalmi bankszámlával rendelkeznek melyről a 

betétlekötés kezdeményezhető, vagy ilyet nyitnak legkésőbb a betét elhelyezésekor. 

Futamidőn belüli az elhelyezett betétösszeg emelésre, illetve részösszeg/kamat felvételére nincs lehetőség.

HUF

Leköthető  minimum összeg 1 000 000 Ft

Takarék Komfort Vállalati Lekötött Betét - Meglévő forrásra

A betét lekötése folyamatos és tőkésedő, azaz a Lejárati idő végén (Lejáratkor) fel nem vett Betét újra 

lekötésre kerül az eredeti lekötési idővel megegyező futamidővel, az új lekötés időpontjában (Fordulónapon) 

érvényes a Takarék Vállalati Betétek Hirdetményben a Takarék Vállalati Fix Lekötött betétre vonatkozóan 

mindenkor meghirdetett kamattal. 

Betételhelyezés fiókban és Takarék Netbankon, Takarék e-Bankon lehetséges.

A 2 hónapos futamidejű, 2020. október hónap 20. napjáig lejáró betétek legkésőbb legkésőbb 2020. október 

hónap 20. lejáratuk napján egy alkalommal, azonos futamidőre ismételten leköthetők a  jelen Hirdetményben 

meghirdetett Takarék Komfort Vállalati Lekötött betétre vonatkozó kondíciókkal.

A Hitelintézet a Lejárat előtt felvett Betétek esetében kamatot nem fizet.
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