Betéti AKCIÓ
lakossági ügyfelek részére
Az akció időtartama: 2017.03.01-től 2017.05.31-ig
Akciós termék:

Takarékszelvény betétszerződés

Futamidő:

Elhelyezéstől számított 3 hónap

Kamatozás:

Futamidő alatt fix, az idő függvényében sávos,
összeg tekintetében egyszerű kamatozású
Megnevezés
1-30 napra
31-60 napra
61-90 napra
EBKM

Éves kamat %
0,05%
0,10%
2,85%
1,00%

Feltételek:
Az akció keretében történő betét elhelyezés feltétele, hogy a betételhelyező
• a Pannon Takarék Banknál kivezetésre kerülő (élő de már nem nyitható)
megtakarítása megszüntetéséből származó összeget helyezzen el
takarékszelvény betétszerződésben, és
• az elhelyezett betét lejárati rendelkezéseként ismételt lekötést válasszon.
Az akciós kamat kizárólag az akció időtartama alatt kötött új szerződésekre érvényes.
Az akciós kamattal történő betét elhelyezés egyszeri 3 hónapos lekötésre vonatkozik,
a betét a lejáratot követően az ismételt lekötés napján hatályos Hirdetmény szerinti
kamatmértékkel automatikusan újra lekötésre kerül.
A betét elhelyezésnek felső értékhatára nincs.
Betételhelyezésre takarékszelvény betétszerződés kötésével a Pannon Takarék Bank
Zrt. fiókhálózatában kerülhet sor.

Adózási feltételek
A személyi jövedelemadó törvény alapján a kamatjövedelem adómértéke 15%.

Betétbiztosítási feltételek
A jelen „Hirdetmény”-ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. §-ában felsoroltak kivételével – az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak.
A biztosítás további részleteiről a www.oba.hu honlapon tájékozódhat
Tájékoztatjuk, hogy a Bank – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott
egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani.
Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott
– OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A
KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű
megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek).
Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére,
postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

Kelt: 2017. február 28.

Pannon Takarék Bank Zrt.

