
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Takarékbank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák 

és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és 

mindezek teljesítési rendjéről. 

2. számú melléklet 

Bankszámlákon elhelyezhető Betétek és Takarék Nyereménybetét kondíciói 

HATÁLYOS: 2022. MÁRCIUS 02. NAPJÁTÓL ILLETVE A 2. PONTBAN MEGHATÁROZOTT 

IDŐPONTOKBAN ÉS IDŐPONTOKTÓL VISSZAVONÁSIG 

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2022. MÁRCIUS 01. 

 

 

 

 

  

A Takarékbank bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 
által biztosítottak. 

A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy: 
- A robogó, mint tárgynyeremény 2022.03.01-től kivezetésre kerül. 
- A Notebook utalvány piaci értéke változik a 2022.03.08. napi sorsolástól. 
- A gépjármű nyereménytárgyak típusa és piaci értéke változik 2022. április 08. napjától. 
- A gépjármű nyereményidőszak 3 havonta történő sorsolásról kéthavonta történő sorsolásra 

változik 2022.04.08. napjától. 
- 2022.03. és 04. hónapjában egy-egy darab 1.500.000Ft értékű Notebook utalvány kisorsolásra 

kerül. 

Jelen Hirdetményt megelőzően hatályba lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.posta.hu 
honlapon, valamint megtekinthetőek az értékesítésre kijelölt postahelyeken. 
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I. LEKÖTÖTT BETÉTEK 

1. 2022. február 01. napjától érvényes lekötött betét kamatok  

Leköthető minimum összeg: 50 000 Ft. 

Futamidő

1 hónap 2 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 

Éves 

kamat 
EBKM 

Éves 

kamat 
EBKM 

Éves 

kamat 
EBKM 

Éves 

kamat 
EBKM 

Éves 

kamat 
EBKM 

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 

Lejárat előtt felvett betét kamata: 0,00% 

A Bank a fenti betétekre a táblázatban megjelölt futamidőhöz rendelt kamatmértéket biztosítja (fix kamatozás). A 

Betét a Betétes rendelkezése szerint lehet egyszeri vagy folyamatos lekötésű. Folyamatos lekötés esetén a betét az 

új futamidő kezdetének időpontjában (betéti forduló) hatályos hirdetmény szerinti kamatmértéket veszi fel, ismételten 

lekötésre kerül. 

II. TAKARÉK NYEREMÉNYBETÉT (TOVÁBBIAKBAN: NYEREMÉNYBETÉT) 

Érvényes 2019. január 01. napjától 

1. Kamatozás, címletek 

Nyereménybetét 

Lekötési futamidő Érvényesség 
Kamat 

(éves) 
EBKM 

Elhelyezhető 

minimum 

összeg/Névérték 

Megváltható 

címletek 

1 hónap 2018.04.13-tól 0,30% 0,30% 10 000 Ft 

10 000 Ft /  

20 000 Ft / 

50 000 Ft /  

100 000 Ft / 

150 000 Ft /  

200 000 Ft 

A kamat a Nyereményalap képzésére szolgál. 

A nyerési esély az elhelyezhető minimum összeghez viszonyítva a megváltott címletértékkel arányos. 

A betét típusa: 1 hónapos futamidejű, fix kamatozású, folyamatos betétlekötés. 

A Nyereménybetét az új futamidő kezdetének időpontjában (betéti forduló) hatályos hirdetmény szerinti 

kamatmértéket veszi fel, ismételten lekötésre kerül. 

Lejárat előtti betétfelvétel kamata: 0,30% 

 

2. Nyeremények, nyereményalap képzése, nyeremény átvétele 

A Bank a Nyereménybetétek után képzett Nyereményalapot az alábbi rész Nyereményalapokra osztja meg:  

 1/3 rész havi Tárgynyeremény,  

 2/3 rész havi Gépjárműnyeremény. 

A Nyereményalapból a fentiekben részletezett arányoknak megfelelően – Nyereményidőszakonként - a Bank az 
alábbi Nyereményeket sorsolja 2019.01.01. napjától: 
 

 Tárgynyeremény:  

o havonta legalább 1 (egy) darab Notebook.hu Ajándékkártya  

o havonta legalább 1 (egy) darab robogó, 2022.02.08-i sorsolásig, 2022.03.01-től a Bank kivezeti a 
tárgynyereményt. 
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 Gépjárműnyeremény:  

o két havonta legalább 1 (egy) darab gépjármű 

A havi sorsolásokat követően a Nyereményalap képzése újrakezdődik. 

 
A Bank az ÁSZF-ben meghatározott feltételek és határidők szerint jogosult a Nyeremények típusának módosítására 

 

A meghirdetett nyeremények típusa és piaci értéke 2020. szeptember 30-ig: 

 Notebook.hu ajándékkártya értéke: 100.000 Ft (Egyszázezer forint) 

 Suzuki Address 110 típusú robogó értéke: 749.000 Ft (Hétszáznegyvenkilenc-ezer forint) 

 Suzuki Vitara 1,0 Boosterjet GL típusú gépjármű értéke: 4.880.000 Ft (Négymillió-nyolcszáznyolcvanezer 

forint) 

A meghirdetett nyeremények típusa és piaci értéke 2020. október 01-től: 

 Notebook.hu ajándékkártya értéke: 100.000 Ft (Egyszázezer forint). 

 Suzuki Address 110 típusú robogó értéke: 729.000 Ft (Hétszázhuszonkilenc-ezer forint). 

Suzuki Vitara 1,4 GL 2WD 6MT típusú gépjármű értéke: 5.330.000 Ft (Ötmillió-háromszázharmincezer 

forint). 

A meghirdetett nyeremények típusa és piaci értéke 2021. április 01-től:_ 

 Notebook.hu ajándékkártya értéke: 100.000 Ft (Egyszázezer forint). 

 Suzuki Burgman UH125 típusú robogó értéke: 1.399.000 Ft (Egymillió-háromszázkilencvenkilencezer 

forint). 

 Suzuki Vitara 1,4 GL Hybrid 48V típusú gépjármű értéke: 5.760.000 Ft (Ötmillió-hétszázhatvanezer forint). 

A meghirdetett nyeremények típusa és piaci értéke 2022. március 08. napján: 

 a kivezetésre kerülő robogó helyett Notebook.hu ajándékkártya értéke (1db) : 1.500.000 Ft (Egymillió-
ötszázezer forint). 

 további Notebook.hu ajándékkártyák értéke: 100.000 Ft (Egyszázezer forint). 
 

A meghirdetett nyeremények típusa és piaci értéke 2022. április 08. napjától: 

 a kivezetésre kerülő robogó helyett Notebook.hu ajándékkártya értéke (1db) : 1.500.000 Ft (Egymillió-
ötszázezer forint). 

 további Notebook.hu ajándékkártyák értéke: 100.000 Ft (Egyszázezer forint). 

 S-Cross 1.4 Hybrid GL+ 2WD 6MT típusú gépjármű értéke: 6.560.000 Ft (Hatmillió-ötszázhatvanezer forint). 
 

A meghirdetett nyeremények típusa és piaci értéke 2022. május 09. napjától: 

 Notebook.hu ajándékkártya értéke: 300.000 Ft (Háromszázezer forint). 

 

Nyeremény átvétele:  

 30 napon belül a Nyertes jogosult a Nyeremény – gépkocsi és a robogó esetén az ajándékutalvány – 

átvételére, vagy kérheti helyette annak Megváltási értékét. 

 30 napon túl a Nyertes kizárólag a nyeremény(ek) Megváltási értékének átvételére jogosult. 

A Tárgynyeremény után a Betétest adófizetési kötelezettség nem terheli, de a Megváltási érték után a Betétesnek 

van adófizetési kötelezettsége, amelynek bevallása és átutalása iránt a Bank intézkedik a következők szerint: 

amennyiben a Nyertes nem a Tárgy- vagy Gépjárműnyereményt, hanem annak értékét veszi át, úgy a Megváltási 

érték megállapítása a jelen hirdetményben meghatározott piaci ár alapján, a mindenkor hatályos adó- és járulék 

szabályok figyelembevételével történik. A Megváltási érték összege – jelen Hirdetmény közzétételekor hatályos 

adómértékek (15% SZJA (személyi jövedelemadó)) figyelembevétele mellett – Notebook.hu ajándékkártya esetén: 

85 000 Ft, (Nyolcvanötezer forint), Suzuki Address 110 típusú robogó esetén: 636 650 Ft (Hatszázharminchatezer-

hatszázötven forint), illetve 619 650 Ft (Hatszáztizenkilencezer-hatszázötven forint)1, Suzuki Vitara 1,0 Boosterjet 

GL típusú gépjármű esetén: 4 148 000 Ft (Négymillió-egyszáznegyvennyolcezer forint), Suzuki Vitara 1,4 GL 2WD 

6MT típusú gépjármű esetén 4 530 500 Ft (Négymillió-ötszázharmincezer-ötszáz forint), a Ford Mustang (S550MCA) 

GT Fastback, 5.0L V8 S6.2 [450 LE] M6 típusú gépjármű esetén: 13 005 000 Ft (Tizenötmillió-ötezer forint), Ford 

Mustang (S550MCA) GT Fastback, 5.0L V8 S6.2 [440 LE] A10 típusú gépjármű esetén 13 719 000 Ft 

                                                        
1 A Suzuki Address 110 típusú robogó 2020. október 01-től érvényes beszerzési ára alapján számított Megváltási érték. 
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(Tizenhárommillió-hétszáztizenkilenezer forint), Ford Mustang Convertible GT 5.0 V8 / 440 aut. típusú gépjármű 

esetén 16 634 500 Ft (Tizenhatmillió-hatszázharmincnégyezer-ötszáz forint), Ford Mustang Fastback GT 5.0 V8 / 

450 M6 típusú gépjármű esetén 14 025 000 Ft (Tizennégymillió-huszonötezer forint). Suzuki Burgman UH125 típusú 

robogó esetén 1 189 150 Ft (Egymillió-száznyolcvankilencezer-százötven forint), Suzuki Vitara 1,4 GLHybrid 48V 

típusú gépjármű esetén 4 896 000 Ft (Négymillió-nyolcszázkilencvenhatezer forint). Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid GL+ 

2WD 6MT típusú gépjármű esetén 5 576 000 Ft (Ötmillió-ötszázhetvenhatezer forint), Notebook.hu 1.500.000 Ft 

értékű ajándékkártya esetén: 1.275. 000 Ft (Egymillió-kétszázhetvenötezer forint), Notebook.hu 300.000 Ft értékű 

ajándékkártya esetén: 255.000 Ft (Kétszázötvenötezer forint). 

A Megváltási érték tájékoztató jellegű, annak összege az átvétel időpontjában hatályos jogszabályok és adómérték 

függvényében változhat! 

3. Nyereménybetétek sorsolása 

A Sorsolás minden hónap 8. napján történik, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első 
munkanapon. A Sorsolásban azon Nyereménybetétek vesznek részt, amelyek legalább a sorsolás hónapját 
közvetlen megelőző teljes hónapban (hó első napjától hó utolsó napjáig), megszakítás nélkül forgalomban voltak.  

A Sorsolásra jogosító időszakok és a sorsolások hónapjainak bemutatása egy éves időszakra vetítve 2022.04.08. 
napjától: 

 

Forgalomban elvárt időszak /  
Sorsoláson való részvételre 

jogosító időszak 

Sorsolás hónapja Nyeremény típusa 

december 01. - december 31. január Tárgynyeremény 

január 01. - január 31. február Gépjármű és Tárgynyeremény 

február 01. - február 28. március Tárgynyeremény 

március 01. - március 31. április Gépjármű és Tárgynyeremény 

április 01. - április 30. május Tárgynyeremény 

május 01. - május 31. június Gépjármű és Tárgynyeremény 

június 01. - június 30. július Tárgynyeremény 

július 01. - július 31. augusztus Gépjármű és Tárgynyeremény 

augusztus 01. - augusztus 31. szeptember Tárgynyeremény 

szeptember 01. - szeptember 30. október Gépjármű és Tárgynyeremény 

október 01. - október 31. november Tárgynyeremény 

november 01. - november 30. december Gépjármű és Tárgynyeremény 

A Nyereménybetét egyedi betétazonosítója alapján a nyeremény ellenőrizhető a Magyar Posta Zrt. (www.posta.hu), 
valamint a Takarék Kereskedelmi Bank (www.takarekbank.hu) honlapján, valamint az értékesítésre kijelölt 
Postahelyeken. 

 
4. Bankszámlához kapcsolódó Nyereménybetét költségei, díjai, jutalékai 

hatályos: 2018. augusztus 17. napjától 

Megnevezés Esedékesség Mérték 

Betételhelyezési díj A betét elhelyezésével egyidejűleg 0 Ft 

Ügyintézési díj (utólagos igazolás kiadása megszűnt 

betétről, irattári kutatás és adatszolgáltatás, betéti 

okirat kikérése a betét elhelyezésétől számított 30 

naptári napon túl, kimutatás a kamatok változásáról) 

Ügyintézéssel egyidejűleg 1 080 Ft / alkalom 
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Igazolás kibocsátása közjegyzői megsemmisítési 

eljáráshoz 
Igazolás kibocsátásakor 2 161 Ft / igazolás 

Betéti okirat másolati díja Másolat kibocsátásakor 5 416 Ft / másolat 

Betétmegszüntetési díj Megszüntetéskor 0 Ft 

Betéti okirat letiltási díja Letiltáskor 1 624 Ft 

Szokásostól eltérő levelezés Levél kiküldésekor 
321 Ft + 

postaköltség 

 
5. Kamatszámítás módja 

A kamat számítása a következő képlet alapján történik: Kamat =  
 
A kamatozás kezdő napja a betétlekötés napja, utolsó napja pedig a Betét lejárati napját megelőző nap. Kamat 
minden esetben a lejárat napján esedékes, amely kizárólag munkanap lehet (amennyiben a betét lejárata nem 
munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanap lesz a lejárat napja). 
 
Egységesített betéti kamatlábmutató 
 
A megadott éves kamat mellett feltüntetésre kerül a 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti, a betéti kamathoz 
tartozó 
egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. 
Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során 
a pénzügyi intézménynek a kamaton túli kamatos kamatait is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges kamatait 
mutatja százalékos formában. 

 
Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell 
alkalmazni, amennyiben a futamidő 365 napnál kevesebb: Elhelyezett betét =    
 
ahol 
n=kamatfizetések száma 
r=az EBKM századrésze 
ti= a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma 
(k+bv)i= az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege 


