
 
 

 
 

                

 

 
 
 

 
 

 HIRDETMÉNY 

    2/2019. 

 
 

Magánszemélyeknek szóló kivonata 
 
 
 

 
 

 
Érvényes: 2019. január 15-től 

 
 



  Hirdetmény 

2/2019.                                                                                                               Érvényes: 2019. január 15-től 2 

LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) BETÉTÜGYLETEK FORINTBAN 
Érvényes 2019. január 15-től 

 
A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos 
Betétbiztosítási Alap által biztosítottak. A betétbiztosításra vonatkozó 
részletes információkat a mindenkor hatályos üzletszabályzat tartalmazza. 

 
 EBKM 
Látra szóló fizetési számla évi 0,01 % 0,01% 
 
   
Lakossági fizetési számlán lekötött betét      EBKM 
Fix kamatozású: 1 hét 0,01 % 0,01 % 
 2 hét  0,01 % 0,01 % 
 1 hónap 0,01 %           0,01 %           
 2 hónap 0,01 % 0,01 % 
 3 hónap  

4 hónap          
0,01 %   
0,01%         

0,01 % 
0,01%          

 6 hónap            0,01 % 0,01 % 
 9 hónap            0,01 % 0,01 % 
 12 hónap 0,01 % 0,01 % 
 
 

Egyedi garancia betét  

 

Hónapok 1.000.000 Ft-ig 1.000.001-
5.000.000 Ft 

5.000.001 - 
10.000.000 Ft 

10.000.001 Ft-tól  

1 hónap 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

2 hónap  0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

3 hónap 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

4 hónap 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

5 hónap  0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

6 hónap  0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

12 hónap  0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

Fix kamatozás. EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. 

20.000.000 Ft összeg feletti lekötés esetén a Bank egyedi ajánlatot adhat.  

Mobil takarékszámla  

 
Változtatható kamatozás: 2017.04.16-tól EBKM 

3 hónap   évi 0,01 %  0,01 %   
6 hónap   évi  0,01 %  0,01 % 
1 éves    évi 0,02 %  0,02 % 
2 éves    évi  0,03 %            0,03 % 
3 éves    évi 0,03 %            0,03 % 
A látra szóló kamat megegyezik a látra szóló lakossági bankszámla kamatával. Felmondáskori kamat nincs. 
 
 
Takarékszelvény 
Sávos, fix kamatozású. 
 1 hó    évi 0,01 % 
 2 hó    évi 0,02 % 
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3 hó    évi 0,03 %  
EBKM 0,02 % 
 
 
Startszámla                                        mindenkori MNB alapkamat – 0,50%* 

* évi,  

EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. 
 

A betéti szerződések részletes leírását az Üzletszabályzat tartalmazza. 
 
Tartós Befektetési Betétszámla (TBSZ) 
Változtatható kamatozás, kamatfizetés évente 

 
Látra szóló kamat:  Mindenkori 1 hónapos lakossági számlán lekötött betét kamata* 
 
Akciós látra szóló kamat                                                              Mindenkori MNB 
alapkamat – 0,50%* 
Változó kamatozás. Az akció 2017.03.31-től visszavonásig érvényes. 
 
*EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal. 

     
Tartós Befektetési Betétszámla díjai: 

Számlanyitás Díjmentes 

Számlavezetés Díjmentes 

Szerződés megszűntetés a nyitás évét követő 3. év végén vagy azután Díjmentes 

Szerződés megszüntetés a nyitás évében vagy azt követő 3 éven belül 5000 Ft 

Éves igazolás a számlán keletkezett jövedelemről Díjmentes 
A többi díjtétel megegyezik a mindenkori aktuális Hirdetményben közzétett lakossági számlavezetési 
díjakkal. 

 
2010. november 1-től nem értékesíthető betétek: 
 
Malomkő pénztárjegy 
Sávos, változó kamatozású 

0 - 90 nap    évi 2 % 
91-180 nap    évi 3 % 
181-360 nap    évi 4 % 
361-540 nap    évi 5 % 
EBKM 3,80 % 
Harminc napon belüli felvét esetén kamat mértéke 0 %. 
 

Kinizsi értékjegy   
6 hó:     évi  3,8 % 
EBKM 3,80 % 
Fix kamatozású, 6 hónapon belüli kifizetés esetén nem jár kamat.   

 
Értékjegy 
Változó kamatozás, időküszöbös, negyedévente kamatos kamat. 
 0-6 hónapig:   évi  3,8 % 
 6-12 hónapig:   évi  4,0 % 
 éven túl   évi  4,0 %  
EBKM 3,96 % 
2005. szeptember 1-től nem értékesíthető betétek: 
 

Ifjúsági otthonteremtő, Lakástakarékossági betét 
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 1 éven belüli felvét:  évi 0 % 
 5 éven belüli felvét:  évi 4 % 
 5 éven túli felvét:  évi 4 %  EBKM 4,00 % 
2017.04.16-tól 
           5 éven túli felvét:  Mindenkori lakossági fizetési számla látra 

szóló kamata. EBKM megegyezik a meghirdetett 
kamattal. 

 
Kamatjegy 
Sávos, változó kamatozású, kamatok felvehetők havonta, negyedévente, lejáratkor egy 
összegben kamatos kamattal. 
 1 hó: évi 2 %  7 hó: évi 4 % 
 2 hó: évi 2 %  8 hó: évi 4 % 
 3 hó: évi 2 %  9 hó: évi 4 % 
 4 hó: évi 3 %  10 hó: évi 6 % 
 5 hó: évi 3 %  11 hó: évi 6 % 

6 hó: évi 3 %  12 hó: évi 6 %  EBKM:  3,70-3,76% 
 
2006. április 10-től nem értékesíthető betétek: 

Kamatozó könyves takarékbetét (2017.04.16-tól)                 EBKM 

 Látra szóló    évi 0,01  % 0,01   % 
1/2évre lekötött             évi  0,01   % 0,01   % 

 1 évre lekötött   évi 0,01   % 0,01   % 
 2 évre lekötött   évi  0,01   % 0,01   % 
 3 évre lekötött   évi 0,01   % 0,01   % 
 
 
2019. január 15-től nem értékesíthető: 
 

„TENDENCIA” fix betéti akció új forrásra 
 
Fix kamatozású betét 

Hónapok Kamat  EBKM 

4 hónap 0,05% megegyezik a kamattal 

 
Az akció 2018.02.12-től bármely bankfiókban új forrásként elhelyezett folyószámla 
melletti, folyamatos rendelkezéssel lekötött betétnek a futamidő első 4 hónapos 
kamatperiódusára érvényes.  
 
Új forrásnak minősül az az elhelyezni kívánt összeg, amely a lekötést megelőző hónap 
utolsó napján  nem szerepelt az Ügyfelünk Kinizsi Banknál nyilvántartott látra szóló 
számláin vagy lekötésben. 
 
A következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a 
mindenkor hatályos Hirdetmény azonos futamidejű számla melletti betétlekötésre 
vonatkozó kamatával kamatozik tovább. 
Akciós betétben elhelyezhető összeg: minimum 100.000.-Ft., maximum 50.000.000,-Ft  
 
Kamatváltozás esedékessége: A betét kamata  futamidő alatt nem változik.  
 
A betét futamidő előtti megszüntetése esetén a Bank kamatot nem térít.  
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Az akció visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatváltozás jogát 
fenntartja. 
2019. január 15-től nem értékesíthető: 
 
„TENDENCIA” fix betéti akció 
 
Fix kamatozású betét 

Hónapok Kamat  EBKM 

4 hónap 0,03% megegyezik a kamattal 

 
Az akció 2018.02.12-től bármely bankfiókban új megbízással elhelyezett folyószámla 
melletti, folyamatos rendelkezéssel lekötött betétnek a futamidő első 4 hónapos 
kamatperiódusára érvényes. Az akciós betétben történő lekötésének nem feltétele új 
forrás elhelyezése. 
A következő kamatperiódusokban a lekötött betét az elhelyezett összegtől függően a 
mindenkor hatályos Hirdetmény azonos futamidejű számla melletti betétlekötésre 
vonatkozó kamatával kamatozik tovább. 
Akciós betétben elhelyezhető összeg: minimum 100.000.-Ft. 
 
Kamatváltozás esedékessége: A betét kamata a futamidő alatt nem változik. 
 
A betét futamidő előtti megszüntetése esetén a Bank kamatot nem térít.  
Az akció visszavonásig érvényes. A Bank az akció ideje alatt a kamatváltozás jogát 
fenntartja. 
 
 
 
A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: Betéti 
akciók megszüntetése.  
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LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) DEVIZABETÉTEK 
Érvényes 2017. április 01-től 

 
A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási 
Alap által biztosítottak. A betétbiztosításra vonatkozó részletes információkat a 
mindenkor hatályos üzletszabályzat tartalmazza. 

 
Látra szóló devizaszámla   

  EBKM 
 

USD 0% 0% 
CHF 0% 0% 
GBP 0% 0% 
EUR 0% 0% 

 
Lekötött devizabetét 
 

 1 hó 3 hó 6 hó 12 hó 

 Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM Kamat EBKM 

USD 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,10% 0,10% 0,13% 0,13% 

CHF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

GBP 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,08% 0,08% 0,12% 0,12% 

EUR 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 
 
A devizák közül a GBP kamatlába 365 napos bázison, míg a többi deviza kamatlába 360 napos 
bázison értendő. 
A lekötéskori kamatláb adott betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás). 
Leköthető minimum összeg nincs. 
Lekötési idő lejárata előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár.  
 

Nagy összegű (jelenleg 100.000,- EUR, illetve ennek megfelelő értékű más deviza), vagy ezen összeg 
feletti lekötött betét esetén a Bank egyedi kamatlábat állapíthat meg.  Egyedi devizabetét esetében az 
EBKM értékét a Bank által kiadott igazolás tartalmazza. A Hirdetmény szerinti kamatoktól való eltérés 
mértéke egyedi devizabetét esetében az elhelyezett összeg és egyéb figyelembe vehető szempontok 
függvényében 0,05-0,25 % lehet. 
 
 
 

A Hirdetmény módosításai piros színnel kerültek feltüntetésre. A módosítás oka: 
Tranzakciós illeték változása miatti jutalékkedvezmény feltüntetése. 

 
 


