DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

HIRDETMÉNY

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes
személyek részére vezetett devizaszámláról és
forintszámláról végzett devizaműveletek kondíciói

Hatályos: 2018. május 17-től
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Általános feltételek
A Bank csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Banknál bejelentett módon aláírt megbízások
lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget.
A Bank nem felel a pontatlan vagy hiányos megbízásokból eredő késedelemért, hibákért, félreértésekért,
bekövetkezett kárért vagy más következményekért.
A Bank kizárólag olyan megbízást teljesít, amelynek teljes fedezetéről az ügyfél gondoskodik.
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetményben közölt feltételeket – a kapcsolódó szerződések
és Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően - megváltoztassa, egyidejűleg
gondoskodik az új Hirdetmény ügyfélforgalmi helyiségeiben való közzétételéről. A módosítások a Bank
Üzletszabályzatának megfelelően lépnek hatályba. A jelen Hirdetményben meghirdetett díjtételektől a Bank
az ügyféllel kötött megállapodása alapján eltérhet.
A Bank HomeBank (Electra) illetve NetB@nk rendszeren kezdeményezett forint, valamint deviza számláról
történő devizautalásokat is befogad az általa meghirdetett devizanemekben (kivéve HUF-ban), illetve
feltételekkel.
Valuta, deviza vételi / közép / eladási árfolyamok
A Bank naponta GBP, CHF, USD, EUR, CAD, CZK, DKK, SEK, PLN devizanemekre, illetve GBP, CHF,
USD, EUR, CAD, CZK, DKK, SEK, valutanemekre vonatkozóan jegyez árfolyamot.
Devizaszámlák kamatozása
Pénzforgalmi devizaszámla EUR, CHF, USD, GBP devizanemekben nyitható. A devizák közül a GBP
kamatlába 365 napos bázison, míg a többi deviza kamatlába 360 napos bázison értendő.
A Bank a lakossági, pénzforgalmi és az elkülönített számlák után járó kamatokat minden év végén
(december 31-én, illetve az utolsó banki munkanapon), a lekötött betétek után járó kamatokat lejáratkor
vagy a bankszámla megszüntetésekor írja jóvá. A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan
kamatozik.
Devizabetéteket lekötni a lekötés időpontjában érvényes kamatlábak mellett lehet. A lekötéskori kamatláb
adott betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás). Lekötési időtartam: 1, 3, 6 hónap (EUR, CHF),
1, 2, 3, 6, 9, 12 hónap (USD, GBP).
Kamatadó
A kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés alapján
jóváírt/tőkésített kamat, azaz a bankszámlára (látra szólóra és lekötöttre egyaránt) a Bank által fizetett
kamat. Minden magánszemélynek nyitott - ideértve az őstermelőket és a társasházakat is – bankszámla
kamata adóköteles. Kamatjövedelem után az adó mértéke 15 %.
A külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adót a Bank külföldi pénznemben vonja le. A
kamat megszerzésének időpontja: a kamat jóváírásának a napja.
Nem vesszük figyelembe
kamatjövedelemként az egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatot.
jövedelemként azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény 7.
számú melléklete - a külföldi adózók részére kifizetett kamatokról - adatszolgáltatási
kötelezettséget ír elő a hitelintézetek számára.
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Betétbiztosítási feltételek
A jelen Hirdetményben szereplő betétek a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. tv. alapján – az alább felsoroltak kivételével - biztosítva vannak.
Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed
ki
a) a költségvetési szerv,
b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,
c) a helyi önkormányzat,
d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
e) a befektetési alap, a befektetési alapkezelő,
f) a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
g) az elkülönített állami pénzalap,
h) a pénzügyi intézmény,
i) az MNB,
j) a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató,
k) a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető védelmi alap, illetve a
Pénztárak
Garancia Alapja,
l) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek
betéteire.
Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel
megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet
szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.
Az a) és c) pontjától eltérően az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi
önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi
beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az
ötszázezer eurót.
A betétbiztosítás részletes szabályait a Duna Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata tartalmazza!
Díjak, jutalékok
A Bank a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat
számolja fel.
A meghirdetett jutalékok a szokásos ügymenettel bonyolított standard műveletekre vonatkoznak.
Különleges ügyletek esetén a díjak, jutalékok mértéke külön megállapodás tárgyát képezik.
A jutalékok és díjak a számlavezetés devizanemében a megbízás devizaösszege alapján kerülnek
felszámításra. Amennyiben az adott devizaszámla erre nem nyújt fedezetet, a Bank az Ügyfél további
számláiról - konverzióval - szedheti azt be.
A számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése során felszámításra kerül
késedelmi kamat mértéke mindenkori jegybanki alapkamat + 6 %.
A fix összegben, illetve százalékosan meghatározott jutaléktételek kiszámítása mindenkor a Bank deviza
közép árfolyamán történik.
30.000,- EUR összegnek megfelelő vagy azt meghaladó összegű konverzió esetén lehetőség van egyedi
árfolyam igénylésére, ez esetben a tranzakció jutalékainak mértéke egyedi megállapodás tárgyát képezik
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Konverzió történhet:
ügyfél saját forint és devizaszámlái közötti átvezetéssel,
devizaszámláról eltérő valutanemben történő kifizetéssel,
devizaszámlára eltérő valutanemben történő befizetéssel.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt-nél vezetett pénzforgalmi számlán bonyolított deviza forgalom
általános feltételei
A Bank kizárólag EUR, USD, GBP, CHF, DKK, CAD, SEK, CZK, PLN devizanemekre vonatkozó konverziós
illetve konverzió nélküli megbízásokat fogad be.
A Bank a deviza átutalási megbízásokat az OTP Bank Nyrt. közvetítésével a SWIFT és SEPA rendszeren
keresztül teljesíti.
Az ügyfél fizetési számláját (deviza, forint) érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének
rendjét „Tájékoztató a pénzforgalmi megbízások és betétlekötések benyújtási és teljesítési rendjéről” szóló
Hirdetmény tartalmazza.
A Bank kizárólag olyan megbízást teljesít, amelynek teljes fedezetéről az ügyfél gondoskodott.
A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a Bank T napon érvényes deviza
eladási/vételi árfolyamán átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján terhelésre.
A Bank a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján (T munkanap) az ügyfél számláján
terheli, és az alábbi értéknapokkal teljesíti:
SEPA EUR átutalási megbízásokat T
nem SEPA EUR és USD devizanemben teljesítendő megbízásokat T+1;
GBP, CHF, DKK, CAD, SEK, CZK, PLN devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+2;
A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a T munkanapon érvényes Banki
deviza vételi/eladási árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján terhelésre.
A Bank az ügyfél bankszámlája javára érkező devizaösszegeket – az elszámolási bizonylatok alapján - a
külföldi bank értesítésével megegyező értéknappal írja jóvá.
EGT-n belüli, és EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank
értesítésében szereplő fedezetbiztosítás napjával megegyező értéknappal.
EGT-n kívüli vagy nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner
bank értesítésével megegyező értéknappal.
Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja későbbi, mint az
értesítés napja, akkor a bejövő átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal egyező értéknappal
kerül jóváírásra.
A konverziós beérkező átutalások esetében az utalt összegnek a Banknál a jóváírás napján érvényes
deviza vétel/eladás árfolyamán átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján jóváírásra.
Bankon belüli, klíringzárásig befogadott átvezetések tárgynapon kerülnek teljesítésre.
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Értéknapos sorbaállításra vonatkozó szerződést Bankunk nem köt.
A Bank a számlaműveletekkel kapcsolatos jutalékokat és költségeket a számla devizanemében vonja le
azonnali terheléssel. Amennyiben az adott devizaszámla erre nem nyújt fedezetet, a Bank az Ügyfél
további számláiról – konverzióval- szedheti azt be. Konverziós ügylet esetén a jutalék a Bank
középárfolyamán kerül átszámításra. Bejövő nemzetközi átutalások esetén a Bank a kedvezményezett

javára történő jóváírás előtt a saját jutalékát levonja az átutalt összegből.
A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt belés külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve ha a megbízás ellentétes kikötést
tartalmaz, és a Bank ennek érvényt is tud szerezni.
Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA).
EGT államokon belül végzett fizetési művelet esetén a költségviselő kizárólag SHA, EGT államokon kívül
végzett fizetési művelet esetén a költségviselő az alábbiak szerint választható SHA, OUR, BEN.
EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország,
Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Norvégia. Liechtenstein, Izland
A bankköltség viselés módjai az alábbiak:
Megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja
/ levelezőbankja által felszámított bankköltséget. Ebben az esetben a megbízó bankja – saját
jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a
kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegből kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel
csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján.
A SEPA átutalások teljesítése, elszámolása megosztott (SHA) költségviselési opcióval történik.

-

Kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét megbízó bank
tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett – külföldi - banki bankköltségét a
kedvezményezett viseli. Ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás
összegéből levonásra kerül a megbízó bank (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett)
Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül
levonásra. Ennek megfelelően a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt
csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján.

-

Megbízó általi költségviselésnél (OUR) az átutalás teljes költségét (megbízóbank tranzakciós díját,
jutalékát, illetve kedvezményezett – külföldi – banki bankköltségét) a megbízó fizeti. Ebben az esetben
a megbízó bankja – saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget
továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a
kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan – a kedvezményezett bank terhelése, vagy költség
bekérése alapján kerülnek felszámításra a megbízó számláján.
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I. Devizaszámla-vezetés kondíciói természetes személyek részére
Számlavezetés díja:

5 EUR / látra szóló számla/év 1

Pénztári tranzakciók:

Alkalmazott árfolyam

Konverziós

Nem konverziós

Jutalék mértéke
Pénztári befizetés
- EUR, CHF, USD,
GBP bankjegy
- Ft

-

Pénztári kifizetés3
- EUR, CHF, USD,
GBP bankjegy

-

- Ft

Valuta
vétel/deviza eladás

-

deviza eladás

Jutalékmentes

Jutalékmentes

Jutalékmentes

-

10

deviza vétel/
valuta eladás

EUR-ig
jutalékmentes
11
EUR-tól
0,2%
+(0,6% max. 1000 EUR)

deviza vétel

0,5 % min.1 EUR
+(0,6% max. 1000 EUR)

-

10

EUR -ig
jutalékmentes
11
EUR-tól
0,2 %
+(0,6% max.1000 EUR)

Átvezetés: (papír
alapon, HomeBank,
NetB@nk rendszeren
keresztül)

Alkalmazott árfolyam

Konverziós

Átvezetés ügyfél saját
számlái között

deviza vétel/deviza
eladás

0,10 % min. 2
EUR max. 150
EUR

Átvezetés ügyfelek
devizaszámlái között

deviza vétel/deviza
eladás

0,12 % min. 2 EUR
max. 150 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

Nem konverziós

Jutalék mértéke

Átvezetés ügyfél saját
forint számlájára
Átvezetés más ügyfél
forint számlájára

2 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

deviza vétel

0,12 % min. 2
EUR max. 150
EUR

-

deviza vétel

0,12 % min. 2EUR,
max. 150 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

-

Átvezetés ügyfél Ft
számlájáról más ügyfél
devizaszámlájára

deviza eladás

Átvezetés ügyfél Ft
számlájáról saját
devizaszámlájára

deviza eladás
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-
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Átutalás (papír alapon,
HomeBank, NetB@nk
rendszeren keresztül) /
jóváírás:

Alkalmazott árfolyam

Konverziós

Nem konverziós

Jutalék mértéke
Devizaszámla terhére
indított devizaforgalmi
utalás

deviza vétel/ deviza
eladás

0,25 % min. 10 EUR max. 0,25 % min. 10 EUR
150 EUR
max. 150 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)
+(0,3% max. 21 EUR)

Devizaszámla terhére
indított devizaforgalmi
SEPA utalás

deviza vétel/ deviza
eladás

0,25 % min. 10 EUR max. 0,25 % min. 10 EUR
150 EUR
max. 150 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)
+(0,3% max. 21 EUR)

Forintszámla terhére
indított devizaforgalmi
átutalás

deviza vétel/ deviza
eladás

0,15 % min.10 EUR max.
150 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

-

Forintszámla terhére
indított devizaforgalmi
SEPA átutalás

deviza vétel/ deviza
eladás

0,15 % min.10 EUR max.
150 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

-

Devizaszámla javára
érkező devizaforgalmi
átutalás

deviza vételi/deviza
eladási

2,5 EUR

2,5 EUR

Forintszámla javára
érkező devizaforgalmi
átutalás

deviza vételi/ deviza
eladási

2,5 EUR

-

0,10 % min. 2 000 Ft
max. 65 000 Ft

-

Devizaszámla
javára deviza vételi/ deviza
érkező Ft átutalás
eladási
Swift igazolás

deviza közép

8 EUR / oldal

Egyéb igazolás kiadása
(pl. deviza átutalás
teljesítése)

deviza közép

5 EUR

Sürgősségi felár

deviza közép

0,60 % min. 40 EUR

Költségek
Számlanyitás

díjmentes

Bankszámlakivonat díja

díjmentes

Havi zárlati díj
Kivonat másolat készítés

150 Ft
300 Ft/oldal

Írásos információkérés

10 EUR

A megbízások helytelenségéből, pontatlanságából
eredő levelezés költsége levelenként

10 EUR

Tévesen megadott nemzetközi (IBAN)
bankszámlaszám miatti költség
Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetése,
külön levelezés
Duna Takarék Bank Zrt.
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A zárlati díj felszámítása havonta egyszer, havi záráskor történik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha
az ügyfél NetB@nk szolgáltatás szerződéssel rendelkezik és annak mellékletét képező Megállapodást
aláírta.
II. Devizaszámla-vezetés kondíciói nem természetes személyek részére
Számlavezetés díja:

20 EUR/ látra szóló számla/negyedév 2

Pénztári tranzakciók:

Alkalmazott árfolyam

Konverziós

Nem konverziós

Jutalék mértéke 5
Pénztári befizetés3

- Valuta vétel/deviza

- EUR, CHF, USD, GBP
bankjegy
- Ft

- deviza eladás

Pénztári kifizetés
- EUR, CHF, USD, GBP
bankjegy
- Ft

Átvezetés: (papír alapon,
HomeBank, NetB@nk
rendszeren)

jutalékmentes

Jutalékmentes

jutalékmentes

-

eladás

0,8 % min. 1 EUR
0,8 % min. 1 EUR
deviza vétel/Valuta eladás +(0,6% max. 1 000 EUR)
+(0,6% max. 1 000 EUR)
- deviza vétel

0,50 % min. 1 EUR
+(0,6% max. 1 000 EUR)

-

Alkalmazott árfolyam

Konverziós

Nem konverziós

Jutalék mértéke
deviza vétel/deviza eladás

0,10 % min.
2,5 EUR max.
200 EUR

jutalékmentes

deviza vétel/deviza eladás

0,15 % min. 2,5 EUR,
max. 200 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

0,15 % min. 2,5EUR,
max. 200 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

deviza vétel

0,15 % min.
2,5 EUR max.
200 EUR

-

deviza vétel

0,15 % min. 2,5 EUR, max.
200 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

-

Átvezetés ügyfél Ft
számlájáról más ügyfél
devizaszámlájára

deviza eladás

0,3% max. 21 EUR

-

Átvezetés ügyfél Ft
számlájáról saját
devizaszámlájára

deviza eladás

jutalékmentes

-

Átvezetés ügyfél saját
számlái között
Átvezetés ügyfelek
devizaszámlái között
Átvezetés ügyfél
forint számlájára
Átvezetés más
forint számlájára

saját

ügyfél

Duna Takarék Bank Zrt.

8. oldal

Átutalás (papír alapon,
HomeBank,
NetB@nk
rendszeren) / jóváírás:

Alkalmazott árfolyam

Konverziós

Nem konverziós

Jutalék mértéke
Devizaszámla terhére
indított devizaforgalmi
utalás

deviza vétel/deviza eladás

0,2 % min. 12 EUR max.
200 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

0,2 % min. 12 EUR
max. 200 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

Devizaszámla terhére
indított devizaforgalmi
SEPA utalás

deviza vétel/deviza eladás

0,2 % min. 12 EUR max.
200 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

0,2 % min. 12 EUR
max. 200 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

Forintszámla terhére
indított devizaforgalmi
átutalás

deviza vétel/deviza eladás

0,18 % min. 12 EUR max.
200 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

-

Forintszámla terhére
indított devizaforgalmi
SEPA átutalás

deviza vétel/deviza eladás

0,18 % min. 12 EUR max.
200 EUR
+(0,3% max. 21 EUR)

-

Devizaszámla javára
érkező devizaforgalmi
átutalás

deviza vétel/deviza eladás

Forintszámla javára
érkező devizaforgalmi
átutalás

deviza vétel/deviza eladás

Devizaszámla
javára
deviza vétel/deviza eladás
érkező Ft átutalás

0,05 %

min. 2,5 EUR 0,05 % min. 2,5 EUR
max. max. -

2,5 EUR

-

0,1 %, min.
2.000 Ft max.
65 000 Ft

-

Swift igazolás

deviza közép

7 EUR / oldal

Egyéb igazolás kiadása
(pl. deviza átutalás
teljesítése)

deviza közép

5 EUR

Sürgősségi felár

deviza közép

0,60 % min. 40 EUR

Költségek
Számlanyitás

díjmentes

Bankszámlakivonat díja

díjmentes

Zárlat díja
Kivonat másolat készítés

150 Ft/ napi zárlat**
300 Ft/oldal

Írásos információkérés

10 EUR

A megbízások helytelenségéből, pontatlanságából
eredő levelezés költsége levelenként

10 EUR

Duna Takarék Bank Zrt.

9. oldal

Tévesen megadott nemzetközi (IBAN)
bankszámlaszám miatti költség
Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetése, külön
levelezés

10 EUR + külföldi bank által felszámított díj
1 ‰ min. 30 EUR

** A zárlati díj felszámítása abban az esetben történik, ha az adott napon a fizetési számlán forgalom
bonyolódik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha az ügyfél Internetbank – szolgáltatási szerződéssel
rendelkezik, és annak mellékletét képező Megállapodást aláírta.

A számlavezetési díj felszámítására mindig utólag, minden év végén kerül sor. Az adott évben
megszüntetett
számlák esetében a számla megszüntetésekor időarányos számlavezetési díj kerül felszámításra.
2 A számlavezetési díj felszámítása utólag, minden naptári negyedév végén kerül sor. Az adott
negyedévben megszüntetett számlák esetében a számla megszüntetésekor időarányos számlavezetési
díj kerül felszámításra.
3 1000 EUR összeg felett az előre megrendelt készpénz felvételének meghiúsulása esetén a fel nem vett
összeg 0,3 %-át számítjuk fel jutalékként.
4 Azonos napon történő be és kifizetés esetén az alkalmazott árfolyam a Bank valuta eladási árfolyama
1
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10. oldal

A DEVIZASZÁMLA KAMATAI

Lakossági látraszóló devizaszámla (változó kamatozású)

Pénzforgalmi látraszóló devizaszámla (változó kamatozású)
Devizanem

Éves kamat

EBKM

EUR

0,00%

0,00%

CHF

0,00%

0,00%

USD

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

GBP

Lakossági fix kamatozású periódikusan lekötött devizabetét
Minimálisan leköthető: 200 EUR-nak megfelelő összeg.
Devizanem
Lekötési idő

EUR

CHF

Éves
kamat

EBKM

Éves
kamat

1 hónap

0,00 %

0,00 %

0,09 %

3 hónap

0,01 %

0,01 %

0,15 %

6 hónap

0,03 %

0,03 %

0,50 %
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EBKM
0,09 %
0,15 %
0,51 %

11. oldal

Devizanem

USD

Lekötési idő

GBP

Éves
kamat

EBKM

Éves
kamat

EBKM

1 hónap

0,15 %

0,15 %

0,30%

0,30 %

2 hónap

0,20%

0,20 %

0,35 %

0,35 %

3 hónap

0,30 %

0,30 %

0,35 %

0,35 %

6 hónap

0,35 %

0,35 %

0,50 %

0,50 %

9 hónap

0,40 %

0,41 %

0,60 %

0,60 %

12 hónap

0,50 %

0,51 %

0,60 %

0,60 %

Vállalkozói fix kamatozású periódikusan lekötött devizabetét
Minimálisan leköthető: 500 EUR-nak megfelelő összeg.

Devizanem
Lekötési idő

EUR

CHF

Éves
kamat

EBKM

Éves
kamat

EBKM

1 hónap

0,00 %

0,00 %

0,09%

0,09 %

3 hónap

0,01 %

0,01 %

0,15 %

0,15 %

6 hónap

0,03 %

0,03 %

0,50 %

0,51 %

Devizanem
Lekötési idő

USD

GBP

Éves
kamat

EBKM

Éves
kamat

1 hónap

0,15 %

0,15 %

0,30%

2 hónap

0,20 %

0,20 %

0,35 %

0,35 %

3 hónap

0,30 %

0,30 %

0,35 %

0,35 %

6 hónap

0,35 %

0,35 %

0,50 %

0,50 %

9 hónap

0,40 %

0,41 %

0,60 %

0,60 %

12 hónap

0,50 %

0,51 %

0,60 %

0,60 %
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EBKM
0,30 %

12. oldal

Devizaszámlán történő betétlekötés EUR, CHF, USD és GBP devizanemekben lehetséges.

Lekötött betétek után járó kamatok jóváírása:

lejáratkor

Lejárat előtti felmondás esetén a kamat mértéke:

0,01 % lakosság esetén,
0,00% vállalkozás esetén.

Látra szóló számlák után járó kamatok jóváírása:

minden év utolsó munkanapján vagy a számla
megszüntetésekor

Az 50.000 EUR értéket elérő, vagy annak megfelelő mértékű más devizabetét esetén egyedi kamat
megállapítására van lehetőség.
A Számlavezető hely a Számlatulajdonos valuta kifizetési megbízását 1.000,- EUR/nap, azaz egyezer
euró vagy azzal megegyező devizaértékig a megbízás napján teljesíti. Ezen értékhatárt meghaladó
megbízások pénztári kifizetését a Számlavezető hely három munkanappal előbb történt értesítése esetén
tudja vállalni.
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