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Takarékbank
Lakossági Akciós Termékek hirdetménye
KLK1. számú Hirdetmény

Takarékbank Zrt.
továbbiakban: Bank

A jelen Hirdetmény a Bank által, a Lakossági Ügyfelek részére ajánlott Számlanyitási Akció, Fizetési
számláról leköthető Akciós betét, illetve a Nyereménybetét Akció feltételeit és kondícióit tartalmazza a
Hirdetmény alapjául szolgáló Takarékbank Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek
Általános Szerződési Feltételei hatálya alatt kötött Bankszámla Szerződésekhez, a kapcsolódó
Alaphirdetményben foglaltak figyelembe vételével. Bankkártya tekintetében a Takarékbank Zrt.
Lakossági és Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei elnevezésű
dokumentum, a Nyereménybetét tekintetében a Lakossági Takarék Nyereménybetétek Általános
Szerződési Feltételeinek rendelkezései, illetve a Fizetési számláról leköthető Akciós betét tekintetében
a Takarékbank Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók.

Hatályba lépése: 2021. január 01.
Közzététel: 2020. december 30.
Módosított Hatályba lépés: 2021.04.01.
Módosított Közzététel: 2021.03.31

Módosítás oka:
2021. április 1-től a hirdetmény I. pontjában új Nyereménybetét akció kerül meghirdetésre.

A Takarékbank Zrt.-nél vezetett bankszámlák és elhelyezett betétek az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a
Takarék Garanciaközösség is védi. A védelem kizárólag a bankszámlákra és a betétekre
vonatkozik. További részletek és feltételek a www.szhisz.hu oldalon találhatóak.
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I. Akciós Takarék Nyereménybetét
Közzététel: 2021. március 31.
Érvényes: 2021. április 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2021. június 30.
napjáig
Kössön Takarék Nyereménybetét szerződést, mert most egy Ford Mustang Fastback
GT típusú személygépjárművet nyerhet!
A Takarékbank Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Lakossági Bankszámla Hirdetmény 8. sz. Takarék
Nyereménybetét Hirdetmény mellékletében közzétett – alábbiakban megjelölt - sorsolási időpontban a
hirdetményben közzétett nyereménytárgyakon felül 2021. augusztus hónap 09. napján egy Ford Mustang
Fastback GT típusú személygépjárművet is kisorsol.

Lekötési
futamidő

1 hónap

Takarék Nyereménybetét – kamatozás, címletek
Elhelyezhető
Kamat
Érvényesség
EBKM
minimum összeg /
(éves)
Névérték
2018.04.13-tól

0,30%

0,30%

2021.04.01-től
visszavonásig, de
legkésőbb 2021.06.30-ig

0,52%

0,52%

10.000 Ft

Megváltható
címletek
10.000Ft /
20.000Ft /
50.000Ft /
100.000Ft /
150.000 Ft/
200.000Ft

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 Takarék Nyereménybetét az új futamidő kezdetének időpontjában (betéti forduló) hatályos hirdetmény
szerinti kamatmértéket veszi fel, ismételten lekötésre kerül.
Lejárat előtti betétfelvétel kamata:
2021.04.01.-től 2021.06.30-ig évi 0,52%, 2021. 07. 01-től évi 0,30%.
A kampány keretében meghirdetett kamatból az éves 0,22%-os Prémium kamat 2021. április 01. napjától
2021. június 30. napjáig került meghatározásra.
Az éves 0,22% Prémium kamatok teljes összegéből a 2021. augusztus 09. napján tartandó sorsoláson egy
Ford Mustang gépjárműnyereményt is sorsol a Bank a mindenkori hirdetményben közzétett
nyereménytárgyakon felül, a beszerzési érték figyelembevétele mellett, alapfelszereltséggel.
Az extra gépjárműnyeremény sorsolásán azon Nyereménybetétek vesznek részt, amelyek a
-

2021. augusztus 09-i sorsolást megelőző teljes naptári hónapban (2021. július 01. - július 31.),
megszakítás nélkül forgalomban voltak.

A meghirdetett Ford Mustang gépjármű típusa és piaci értéke:
- 2021. augusztus 09-i sorsolás: egy darab (Velocity Blue/Midnight Blue) Ford Mustang Fastback GT 5.0 V8 /
450 M6 típus kerül sorsolásra, melynek értéke: 16.500.000Ft (Tizenhatmillió-ötszázezer Forint),
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A kisorsolt Ford Mustang gépjármű extrákkal felszerelt (Dizájn csomag, riasztóberendezés, extra fényezés), az
ezen felüli felszereltségi igények megfizetése a nyertest terheli.
Amennyiben az extra gépjárműnyeremény beszerzési értékét nem fedezi a Prémium kamat összege, úgy a
Bank biztosítja a különbözet összegét. Amennyiben a gépjármű beszerzési értékén felül többletösszeg marad
a nyereményalapban, úgy a Bank azt a Nyereménybetét Hirdetmény 2. pontja szerinti gépjármű
nyereményalapba helyezi és a normál sorsolás keretében biztosított gépjárműnyereményekre fordítja.
Nyeremény átvétele:



30 napon belül a Nyertes jogosult a Nyeremény – gépkocsi– átvételére, vagy kérheti helyette annak
Megváltási értékét.
30 napon túl a Nyertes kizárólag a nyeremény(ek) Megváltási értékének átvételére jogosult.

A Tárgynyeremény és a Megváltási érték után a Betétest adófizetési kötelezettség nem terheli. A
nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettségeket a Bank teljesíti. 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 mértéke – jelen Hirdetmény közzétételekor hatályos
adómértékek (15% SZJA (személyi jövedelemadó) figyelembevétele mellett Ford Mustang Fastback GT 5.0 V8
/ 450 M6 típusú gépjármű esetén 14 025 000 Ft (Tizennégymillió-huszonötezer forint).
Takarék Nyereménybetét szerződéskötés kezdeményezésére lehetőség van a Bank internetes honlapján
(www.takarekbank.hu), a Takarék TeleBank telefonos ügyfélszolgálatán (+36-1-311-311-0) a hét minden napján
7*24 órában, valamint személyesen a Bank teljes fiókhálózatában, azok nyitvatartási idejében; illetve
számlavezető Ügyfeleinknek a fentieken túl a NetBank és Videobank szolgáltatáson keresztül is.
Minden egyéb, jelen hirdetményben nem részletezett feltételt a Lakossági Bankszámla Hirdetmény 8. sz.
Takarék Nyereménybetét Hirdetmény melléklet tartalmazza.
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II. Takarék Lakossági Szuper betét
Közzététel: 2020. december 30.
Érvényes: 2021. január 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2021. június 30.
napjáig
Résztvevők köre:
A Takarékbank Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy az akcióban azok az ügyfelek vehetnek részt, akik a Banknál a
betét devizanemével egyező lakossági fizetési számlával (bankszámlával) rendelkeznek, melyről a betétlekötés
kezdeményezhető. A Takarék Lakossági Szuper betét csak új forrásból köthető le. A Bank új forrásnak tekinti a
2020. december 01. napjától az egyes betéteknél meghatározott devizanem(ek)ben, meghatározott időpontban
fennálló (referencia dátum) megtakarítási egyenlegéhez képest, a betétlekötés pillanatáig megvalósult
állománynövekedést. A meglévő megtakarítási állomány számításánál figyelembe veszi a Bank az ügyfél
valamennyi, a Banknál vezetett bankszámláján, lekötött betétjén, megtakarítási betétszámláján, Tartós
Befektetési Betétszámláján fennálló egyenleget. A Bank nem tekinti új forrásnak az ügyfél nevén vezetett
elkülönített számláról / alszámláról a főszámlára (bankszámlára) visszavezetett összeget, illetve a
Számlatulajdonos ügyfél Takakérbank Zrt.-nél vezetett más bankszámlájáról arra a bankszámlára történő
átutalást, melyen a betétlekötés történik. Az ügyfél nevén vezetett bankszámlának minősül az a két néven
vezetett bankszámla is, amelyen (társ)számla tulajdonosként szerepel.
A 2021. január 01-től nem új forrásból lekötött betét átárazásra kerül a Takarékbank KLB1. számú Lakossági
Betéti Termékek hirdetményében meghatározott kondíciókra.
Referencia dátum: 2020. december 01. napja
Az első futamidő végén (Lejáratkor) a fel nem vett Betét újra lekötésre kerül az eredeti lekötési idővel megegyező
futamidővel, az új lekötés időpontjában (Fordulónapon) a jelen akcióban lekötött Takarék Lakossági Szuper
betétre vonatkozó 2. periódusra érvényes kamattal.
3 és 6 hónapos lekötési idő esetén az automatikus újra lekötéssel (2. periódus) további emelt kamatot
biztosítunk. A 3 és 6 hónapos lekötési idejű betétek 2. periódusának lejáratát követően, a 12 havi futamidejű
betét 1. kamatperiódusát követően a betét automatikusan lekötésre kerül a Takarékbank Lakossági Betéti
Termékek hirdetménye (KLB1. sz. Hirdetmény) hirdetményben meghatározott kamatmértékkel.

1. periódus
HUF

Lekötési idő
3 hó
Éves kamat és EBKM
0,60%

6 hó

12 hó

0,85%

1,10%

Lekötési idő
3 hó

2. periódus
HUF

Éves kamat és EBKM
0,30%

6 hó
0,425%

Opcionálisan választható, hogy a betét lejáratakor, a lekötött betét tőkeösszege a kamattal növelten kerüljön
ismételten lekötésre vagy csak a tőke kerüljön ismételten lekötésre, a kamat pedig a kapcsolódó bankszámlára
kerüljön átvezetésre.
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Kapcsolódó díjak:
Díj megnevezése
Betétnyitási / elhelyezési díj
Készpénz befizetés díja

0 Ft
0 Ft

Díj összege

Zárolás díja

1000 Ft

Igazolás díja papír alapon

300Ft/oldal

Díj esedékessége
Betét elhelyezésekor
Felmerüléskor
A zárolás
végrehajtásakor
Felmerüléskor

A Takarék Lakossági Szuper betét kizárólag HUF devizanemben érhető el.
A Takarék Lakossági Szuper betét kamatozásának módja: lekötési időn belül fix, a lekötési idő alatt a Betéti
kamat mértéke nem változik.
Lekötés módja: folyamatos.
Futamidőn belüli tőkeemelésre, illetve részösszeg felvételére nincs lehetőség.
Az elhelyezhető minimum összeg 100.000 Ft. Ezen értékhatár felett – az elhelyezhető maximum összegig bármilyen 1000-rel maradék nélkül osztható összegben elhelyezhető.
A maximálisan leköthető összeg nem korlátozott.
A Bank a lejárat előtt felvett Betétek esetében kamatot nem térít.
Takarék Lakossági Szuper betét lekötése elkülönített számláról / alszámláról nem lehetséges.
A Takarék Lakossági Szuper betét lekötésére személyesen a Takarékbank teljes fiókhálózatában, azok
nyitvatartási idejében, van lehetőség.
Takarék Netbank szolgáltatáson és TeleBank telefonos ügyfélszolgálaton és Videobankon keresztül a betét
lekötése és feltörése nem kezdeményezhető.
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III. Akciós Takarék Nyereménybetét
Közzététel: 2020. december 30.
Érvényes: 2021. január 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2021. március 31.
napjáig
Kössön Takarék Nyereménybetét szerződést, mert most egy Ford Mustang
Convertible GT típusú személygépjárművet nyerhet!
A Takarékbank Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Lakossági Bankszámla Hirdetmény 8. sz. Takarék
Nyereménybetét Hirdetmény mellékletében közzétett – alábbiakban megjelölt - sorsolási időpontban a
hirdetményben közzétett nyereménytárgyakon felül 2021. május hónap 10. napján egy Ford Mustang
Convertible GT típusú személygépjárművet is kisorsol.

Lekötési
futamidő

1 hónap

Takarék Nyereménybetét – kamatozás, címletek
Elhelyezhető
Kamat
Érvényesség
EBKM
minimum összeg /
(éves)
Névérték
2018.04.13-tól

0,30%

0,30%

2021.01.01-től
visszavonásig, de
legkésőbb 2021.03.31-ig

0,52%

0,52%

10.000 Ft

Megválthat
ó címletek
10.000Ft /
20.000Ft /
50.000Ft /
100.000Ft /
150.000 Ft/
200.000Ft

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 Takarék Nyereménybetét az új futamidő kezdetének időpontjában (betéti forduló) hatályos
hirdetmény szerinti kamatmértéket veszi fel, ismételten lekötésre kerül.
Lejárat előtti betétfelvétel kamata:
2021.01.01.-től 2021.03.31-ig évi 0,52%, 2021. 04. 01-től évi 0,30%.
A kampány keretében meghirdetett kamatból az éves 0,22%-os Prémium kamat 2021. január 01. napjától
2021. március 31. napjáig került meghatározásra.
Az éves 0,22% Prémium kamatok teljes összegéből a 2021. május 10. napján tartandó sorsoláson egy Ford
Mustang gépjárműnyereményt is sorsol a Bank a mindenkori hirdetményben közzétett nyereménytárgyakon
felül, a beszerzési érték figyelembevétele mellett, alapfelszereltséggel.
Az extra gépjárműnyeremény sorsolásán azon Nyereménybetétek vesznek részt, amelyek a
-

2021. május 10-i sorsolást megelőző teljes naptári hónapban (2021. április 01.-április 30.), megszakítás
nélkül forgalomban voltak.

A meghirdetett Ford Mustang gépjárművek típusai és piaci értékük:
- 2021. május 10-i sorsolás: egy darab (shadow black) Ford Mustang Convertible GT 5.0 V8 / 440 aut. típus
kerül sorsolásra, melynek értéke: 19.570.000Ft (Tizenkilencmillió-ötszázhetvenezer Forint),
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A kisorsolt Ford Mustang gépjármű alap felszereltségű, az ezen felüli felszereltségi igények megfizetése a
nyertest terheli.
Amennyiben az extra gépjárműnyeremény beszerzési értékét nem fedezi a Prémium kamat összege, úgy a
Bank biztosítja a különbözet összegét. Amennyiben a gépjármű beszerzési értékén felül többletösszeg marad
a nyereményalapban, úgy a Bank azt a Nyereménybetét Hirdetmény 2. pontja szerinti gépjármű
nyereményalapba helyezi és a normál sorsolás keretében biztosított gépjárműnyereményekre fordítja.
Nyeremény átvétele:



30 napon belül a Nyertes jogosult a Nyeremény – gépkocsi és 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 és a Megváltási érték után a Betétest adófizetési kötelezettség nem terheli. A
nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettségeket a Bank teljesíti. 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 mértéke – jelen Hirdetmény közzétételekor hatályos
adómértékek (15% SZJA (személyi jövedelemadó) figyelembevétele mellett Ford Mustang Convertible GT 5.0
V8 / 440 aut. típusú gépjármű esetén 16 634 500 Ft (Tizenhatmillió-hatszázharmincnégyezer-ötszáz forint).
Takarék Nyereménybetét szerződéskötés kezdeményezésére lehetőség van a Bank internetes honlapján
(www.takarekbank.hu), a Takarék TeleBank telefonos ügyfélszolgálatán (+36-1-311-311-0) a hét minden napján
7*24 órában, valamint személyesen a Takarékbank teljes fiókhálózatában, azok nyitvatartási idejében; illetve
számlavezető Ügyfeleinknek a fentieken túl a NetBank és Videobank szolgáltatáson keresztül is.
Minden egyéb, jelen hirdetményben nem részletezett feltétel a Lakossági Bankszámla Hirdetmény 8. sz.
Takarék Nyereménybetét Hirdetmény melléklet szerinti.
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IV. Takarék Lakossági Szuper betét
Közzététel: 2020. október 14.
Érvényes: 2020. október 15. napjától visszavonásig, legkésőbb december 31. napjáig
Kössön le a lakossági bankszámláján betétet, hogy most a piacon elérhető egyik
legmagasabb betéti kamatot realizálhasson!
Résztvevők köre:
A Takarékbank Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy az akcióban azok az ügyfelek vehetnek részt, akik a betét
devizanemével egyező lakossági fizetési számlával (bankszámlával) rendelkeznek, melyről a betétlekötés
kezdeményezhető. Az akciós betét csak új forrásból köthető le. A Bank új forrásnak tekinti a 2020. október 01.
napjától az egyes betéteknél meghatározott devizanem(ek)ben, meghatározott időpontban fennálló (referencia
dátum) megtakarítási egyenlegéhez képest, a betétlekötés pillanatáig megvalósult állománynövekedést. A
meglévő megtakarítási állomány számításánál figyelembe veszi a Bank az ügyfél valamennyi, a Banknál
vezetett bankszámláján, lekötött betétjén, megtakarítási betétszámláján, Tartós Befektetési Betétszámláján
fennálló egyenleget.
A Bank nem tekinti új forrásnak az ügyfél nevén vezetett elkülönített számláról / alszámláról a főszámlára
(bankszámlára) visszavezetett összeget, illetve az ügyfél Takakérbank Zrt.-nél vezetett más bankszámlájáról
arra a bankszámlára történő átutalást, melyen a betétlekötés történik. Az ügyfél nevén vezetett bankszámlának
minősül az a két néven vezetett bankszámla is, amelyen (társ)számla tulajdonosként szerepel.
A 2020. július 17-től nem új forrásból lekötött betét átárazásra kerül a Takarékbank KLB1. számú Lakossági
Betéti Termékek hirdetményében meghatározott kondíciókra.
Referencia dátum: 2020. október 01. napja
A Lejárati idő végén (Lejáratkor) fel nem vett Betét újra lekötésre kerül az eredeti lekötési idővel megegyező
futamidővel, az új lekötés időpontjában (Fordulónapon) érvényes kamattal.
Opcionálisan választható, hogy a betét lejáratakor, a lekötött betét tőkeösszege a kamattal növelten kerüljön
ismételten lekötésre vagy csak a tőke kerüljön ismételten lekötésre, a kamat pedig a kapcsolódó bankszámlára
kerüljön átvezetésre.
3 és 6 hónapos lekötési idő esetén az automatikus újra lekötéssel (2. periódus) további emelt kamatot
biztosítunk. A 3 és 6 hónapos lekötési idejű betétek 2. periódusának lejáratát követően a betét automatikusan
lekötésre kerül a Takarékbank Lakossági Betéti Termékek hirdetménye (KLB1. sz. Hirdetmény) hirdetményben
meghatározott kamatmértékkel.

1. periódus
HUF

Lekötési idő
3 hó
Éves kamat és EBKM
0,60%

6 hó

12 hó

0,85%

1,10%

Lekötési idő
3 hó

2. periódus
HUF

Éves kamat és EBKM
0,30%
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Kapcsolódó díjak:
Díj megnevezése
Betétnyitási / elhelyezési díj
Készpénz befizetés díja

0 Ft
0 Ft

Díj összege

Zárolás díja

1000 Ft

Igazolás díja papír alapon

300Ft/oldal

Díj esedékessége
Betét elhelyezésekor
Felmerüléskor
A zárolás
végrehajtásakor
Felmerüléskor

A Takarék Akciós betét kizárólag HUF devizanemben érhető el.
A Takarék Akciós betét kamatozásának módja: lekötési időn belül fix, a lekötési idő alatt a Betéti kamat mértéke
nem változik.
Lekötés módja: folyamatos.
Futamidőn belüli tőkeemelésre, illetve részösszeg felvételére nincs lehetőség.
Az elhelyezhető minimum összeg 100.000 Ft. Ezen értékhatár felett – az elhelyezhető maximum összegig bármilyen 1000-rel maradék nélkül osztható összegben elhelyezhető.
A maximálisan leköthető összeg nem korlátozott.
A Bank a lejárat előtt felvett Betétek esetében kamatot nem térít.
Takarék Lakossági Akciós Betét lekötése elkülönített számláról / alszámláról nem lehetséges.
A Takarék Lakossági Akciós Betét lekötésére személyesen a Takarékbank teljes fiókhálózatában, azok
nyitvatartási idejében, van lehetőség.
Takarék Netbank szolgáltatáson és TeleBank telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a betét lekötése és feltörése
nem kezdeményezhető.
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V. Takarék Lakossági Szuper betét
Közzététel: 2020. június 30.
Érvényes: 2020. július 01. - december 31. napjáig
Visszavonva: 2020. október 15-től
Kössön le a lakossági bankszámláján betétet, hogy most a piacon elérhető
egyik legmagasabb betéti kamatot realizálhasson!
Résztvevők köre:
A Takarékbank Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy az akcióban azok az ügyfelek vehetnek részt, akik a
betét devizanemével egyező lakossági fizetési számlával (bankszámlával) rendelkeznek, melyről a
betétlekötés kezdeményezhető. Az akciós betét csak új forrásból köthető le. A Bank új forrásnak tekinti
a 2020. június 01. napjától a lakossági bankszámlára érkező befizetéseket, átutalásokat- beleértve az
értékpapírszámláról a lakossági bankszámlára történő visszavezetést is-, amely tekintetében
2020.07.01.-ig betétlekötés nem történt. A Bank nem tekinti új forrásnak az ügyfél nevén vezetett
elkülönített számláról / alszámláról a főszámlára (bankszámlára) visszavezetett összeget, illetve az
ügyfél Takakérbank Zrt.-nél vezetett más bankszámlájáról arra a bankszámlára történő átutalást,
melyen a betétlekötés történik. Az ügyfél nevén vezetett bankszámlának minősül az a két néven vezetett
bankszámla is, amelyen (társ)számla tulajdonosként szerepel.
A 2020. július 17-től nem új forrásból lekötött betét átárazásra kerül a Takarékbank KLB1. számú
Lakossági Betéti Termékek hirdetményében meghatározott kondíciókra.
Referencia dátum: 2020. június 01. napja
A Lejárati idő végén (Lejáratkor) fel nem vett Betét újra lekötésre kerül az eredeti lekötési idővel
megegyező futamidővel, az új lekötés időpontjában (Fordulónapon) érvényes kamattal.
Opcionálisan választható, hogy a betét lejáratakor, a lekötött betét tőkeösszege a kamattal növelten
kerüljön ismételten lekötésre vagy csak a tőke kerüljön ismételten lekötésre, a kamat pedig a
kapcsolódó bankszámlára kerüljön átvezetésre.
3 és 6 hónapos lekötési idő esetén az automatikus újra lekötéssel (2. periódus) további emelt kamatot
biztosítunk. A 3 és 6 hónapos lekötési idejű betétek 2. periódusának lejáratát követően a betét
automatikusan lekötésre kerül a Takarékbank Lakossági Betéti Termékek hirdetménye (KLB1. sz.
Hirdetmény) hirdetményben meghatározott kamatmértékkel.

3. periódus
HUF

Lekötési idő
3 hó
Éves kamat és EBKM
0,60%

6 hó

12 hó

0,85%

1,10%

Lekötési idő
3 hó

4. periódus
HUF

Éves kamat és EBKM
0,30%
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Kapcsolódó díjak:
Díj megnevezése
Betétnyitási / elhelyezési díj
Készpénz befizetés díja

0 Ft
0 Ft

Díj összege

Zárolás díja

1000 Ft

Igazolás díja papír alapon

300Ft/oldal

Díj esedékessége
Betét elhelyezésekor
Felmerüléskor
A zárolás
végrehajtásakor
Felmerüléskor

A Takarék Akciós betét kizárólag HUF devizanemben érhető el.
A Takarék Akciós betét kamatozásának módja: lekötési időn belül fix, a lekötési idő alatt a Betéti kamat
mértéke nem változik.
Lekötés módja: folyamatos.
Futamidőn belüli tőkeemelésre, illetve részösszeg felvételére nincs lehetőség.
Az elhelyezhető minimum összeg 100.000 Ft. Ezen értékhatár felett – az elhelyezhető maximum
összegig - bármilyen 1000-rel maradék nélkül osztható összegben elhelyezhető.
A maximálisan leköthető összeg nem korlátozott.
A Bank a lejárat előtt felvett Betétek esetében kamatot nem térít.
Takarék Lakossági Akciós Betét lekötése elkülönített számláról / alszámláról nem lehetséges.
A Takarék Lakossági Akciós Betét lekötésére személyesen
fiókhálózatában, azok nyitvatartási idejében, van lehetőség.

a

Takarékbank

teljes

Takarék Netbank szolgáltatáson és TeleBank telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a betét lekötése és
feltörése nem kezdeményezhető.

Takarékbank Zrt. – Lakossági Akciós Termékek Hirdetmény

2021.01.01.

Takarékbank Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
telefon: +36 1 311 3110
e-mail: kozpont@takarek.hu • www.takarekbank.hu
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-10-140275 • Adószám: 14479917-4-44

VI. Akciós Takarék Nyereménybetét
Közzététel: 2020. június 30.
Érvényes: 2020. július 01. - december 31. napjáig
Kössön Takarék Nyereménybetét szerződést, mert most Ford Mustang
Fastback GT típusú személygépjárművet nyerhet!
A Takarékbank Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Lakossági Bankszámla Hirdetmény 8. sz. Takarék
Nyereménybetét Hirdetmény mellékletében közzétett – alábbiakban megjelölt - sorsolási időpontokban
két alkalommal, a hirdetményben közzétett nyereménytárgyakon felül egy-egy Ford Mustang Fastback
GT típusú személygépjárművet is kisorsol.
Az extra gépjárműnyeremény sorsolás időpontja: 2020. november 09. és 2021. február 08. napja.

Lekötési
futamidő

Takarék Nyereménybetét – kamatozás, címletek
Elhelyezhető
Kamat
Érvényesség
EBKM
minimum összeg /
(éves)
Névérték
2018.04.13-tól

0,30%

Megválthat
ó címletek

0,30%

10.000Ft /
2020.07.01-től
20.000Ft /
visszavonásig, de
0,70%
0,70%
1 hónap
50.000Ft /
10.000 Ft
legkésőbb 2020.09.30-ig
100.000Ft /
2020.10.01-től
150.000 Ft/
visszavonásig, de
0,54%
0,54%
200.000Ft
legkésőbb 2020.12.31-ig
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 Takarék Nyereménybetét az új futamidő kezdetének időpontjában (betéti forduló) hatályos
hirdetmény szerinti kamatmértéket veszi fel, ismételten lekötésre kerül.
Lejárat előtti betétfelvétel kamata:
2020.06.30-ig évi 0,30%, 2020.07.01.-től 2020.09.30-ig évi 0,70%, 2020.10.01.-től 2020.12.31-ig évi
0,54%
A kampány keretében fent meghatározott kamatból az éves 0,40%-os Prémium kamat 2020. július
01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig, az éves 0,24%-os Prémium kamat a 2020. október 01.
napjától 2020. december 31. napjáig került meghatározásra.
Az éves 0,40% és 0,24% Prémium kamatok teljes összegéből a 2020. november 09. és 2021. február
08. napján tartandó sorsolásokon egy-egy Ford Mustang gépjárműnyereményt is sorsol a Bank a
mindenkori hirdetményben közzétett nyereménytárgyakon felül, a beszerzési érték figyelembevétele
mellett, alapfelszereltséggel.
Az extra gépjárműnyeremény sorsolásán azon Nyereménybetétek vesznek részt, amelyek a
-

2020. november 09-i sorsolást megelőző teljes naptári hónapban (október 01.-október 31.), a
2021. február 08-i sorsolást megelőző teljes naptári hónapban (2021. január 01.-január 31.)

megszakítás nélkül forgalomban voltak.
A meghirdetett Ford Mustang gépjárművek típusai és piaci értékük:
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-

-

2020. november 09-i sorsolás: egy darab (piros) Ford Mustang (S550MCA) GT Fastback, 5.0L
V8 S6.2 [450 LE] M6 típus kerül sorsolásra, melynek értéke: 15.300.000Ft (Tizenötmillióháromszázezer Forint),
2021. február 08-i sorsolás: egy darab (fekete) Ford Mustang (S550MCA) GT Fastback, 5.0L
V8 S6.2 [440 LE] A10 típus kerül sorsolásra, melynek értéke: 16.140.000Ft (Tizenhatmillióegyszáznegyvenezer Forint).

A kisorsolt Ford Mustang gépjárművek alap felszereltségűek, az ezen felüli felszereltségi igények
megfizetése a nyertest terheli.
Amennyiben az extra gépjárműnyeremény beszerzési értékét nem fedezi a Prémium kamat összege,
úgy a Bank biztosítja a különbözet összegét. Amennyiben a gépjármű beszerzési értékén felül
többletösszeg marad a nyereményalapban, úgy a Bank azt a Nyereménybetét Hirdetmény 2. pontja
szerinti gépjármű nyereményalapba helyezi és a normál sorsolás keretében biztosított
gépjárműnyereményekre fordítja.
Nyeremény átvétele:



30 napon belül a Nyertes jogosult a Nyeremény – gépkocsi és 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 és a Megváltási érték után a Betétest adófizetési kötelezettség nem terheli. A
nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettségeket a Bank teljesíti. 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 mértéke – jelen Hirdetmény közzétételekor hatályos
adómértékek (15% SZJA (személyi jövedelemadó) figyelembevétele mellett 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 (Tizenhárommillió-hétszáztizenkilenezer forint).
Takarék Nyereménybetét szerződéskötés kezdeményezésére lehetőség van a Bank internetes
honlapján (www.takarekbank.hu), a Takarék TeleBank telefonos ügyfélszolgálatán (+36-1-311-311-0)
a hét minden napján 7*24 órában, valamint személyesen a Takarékbank teljes fiókhálózatában, azok
nyitvatartási idejében; illetve számlavezető Ügyfeleinknek a fentieken túl a NetBank szolgáltatáson
keresztül is.
Minden egyéb, jelen hirdetményben nem részletezett feltétel a Lakossági Bankszámla Hirdetmény 8.
sz. Takarék Nyereménybetét Hirdetmény melléklet szerinti.
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VII. Számlanyitási akció
Közzététel: 2020. június 30.
Érvényes: 2020. július 01. – december 31. napjáig
Nyisson most Takarék Díjfaragó, Aktivitás vagy Prémium számlacsomagot,
igényeljen Visa Classic debit kártyát a számlához, és most a kártya díjak
elengedése mellett értékes Apple termékkel vagy akár egy Vespa típusú
robogóval gazdagodhat!
Résztvevők köre:
A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az akcióban azok az Ügyfelek vehetnek részt, akik a
számla nyitásának hónapjában vagy az azt megelőző 6 hónapos időszakon belül, azaz 2020.január 1et követően nem rendelkeznek / rendelkeztek a Banknál lakossági forint devizanemű bankszámlával
Fő- és Társ tulajdonosként, és az akciós időtartam alatt Takarék Díjfaragó, Takarék Aktivitás vagy
Takarék Prémium, illetve Takarék Prémium Portfolió számlát nyitnak, továbbá a számla mellé a
számlanyitással egyidejűleg Visa Classic típusú dombornyomott (Főkártyát és/vagy Társkártyát)
bankkártyát igényelnek. Az igényelt bankkártya Fő- és Társkártyaként egyaránt kapcsolódhat a
számlához.
Az akció időtartama:
A jelen bankszámla nyitási és kártya igénylési akció 2020. július 1. napjától visszavonásig, legkésőbb
2020. december 31. napjáig kerül meghirdetésre - 6 hónapos konstrukcióval.

Kedvezmény és kedvezményhez jutás feltétele:
A Bank Számlanyitási és kártyaigénylési kampánya azon Ügyfelek részére kerül meghirdetésre, akik a
számla megnyitásának hónapjában és az azt megelőző 6 hónapon belül, nem
rendelkeznek/rendelkeztek a Banknál lakossági bankszámlával tulajdonosként





2020. július 01. és 2020. december 31. napja között lakossági forint Takarék Díjfaragó, Takarék
Aktivitás, Takarék Prémium, Takarék Prémium Portfólió bankszámlacsomagra vonatkozó
szerződést kötnek és a számlanyitást követő hónaptól teljesítik a számlacsomag jóváírási
feltételeit és
ezen számlatípusokhoz 2020. július 01. és 2020. december 31. napja között a számlanyitással
egyidejűleg Visa Classic típusú dombornyomott bankkártyát igényelnek, amelyet a
számlanyitástól számított 30 naptári napon belül aktiválnak és
a számlához kibocsátott bankkártyával 2020. augusztus 01. és 2021. március 31. napja között
a kártya (adott bankszámlához több kártya igénylése esetén az 1. kártya) aktiválásának
időpontjától függően 3 egymást követő hónapon keresztül számlánként havi minimum 5 db
összesen 50.000 Ft /hó értékű kártyás vásárlási (végrehajtott és könyvelt) tranzakciót hajtanak
végre. Az elvárt feltételek teljesíthetők a számlához kibocsátott Visa Classic típusú Fő-, és
Társkártyával egyaránt.

A kampányban a kedvezmény ügyfelenként egy számlával, és hozzá tartozó egy bankkártyával egyszer
vehető igénybe. A kampányban biztosított díjvisszatérítés kizárólag a Főkártyára érvényes, valamint
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egy bankszámlához tartozó Főkártyával egyszer szerezhet jogosultságot az ügyfél a kiosztásra kerülő
ajándéktárgy megszerzésére.
A kampány keretében biztosított éves kártyadíj és kártyagyártási díj visszatérítésre, illetve ajándékra
abban az esetben jogosult az ügyfél, amennyiben az elvárt feltételek teljesítése mellett az ”Ajándékra
jogosultak meghatározásának időpontjában” a bankszámla (amely javára a kedvezményre jogosulttá
válik) élő, és ahhoz kapcsolódó Visa Classic típusú bankkártya aktív státuszú. A kampányban a
Takarékbank Zrt., az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., a Takarék Jelzálogbank Nyrt., a
Takarék Ingatlan Zrt és a Takarék Lízing Zrt. dolgozói és a dolgozók közvetlen hozzátartozói nem
vehetnek részt.

Kedvezmény:
A fentiekben meghatározott, 2020. július 01. és 2020. december 31. napja között lakossági forint
Takarék Díjfaragó, Takarék Aktivitás, Takarék Prémium vagy Takarék Prémium Portfolió számlát
nyitott azon Ügyfelek, akik teljesítik a bankszámlához kapcsolódó jóváírási feltételeket, továbbá
2020. augusztus 01. és 2021. március 31. közötti időszakban bankkártyával havonta legalább 5 db,
összesen minimum 50 000 Ft /hó értékű, könyvelt, sikeres vásárlási tranzakciót („sikeres vásárlási
tranzakció”, amely sikeresnek a könyvelést követően tekintendő) hajtanak végre a kártya (
amennyiben bankszámlához több bankkártya kerül igénylésre, az első ) aktiválását követő 3
egymást követő hónapban és bármelyik vásárlási tranzakciójuk a Bank belső szabályzatában a
kampányidőszakot megelőzően rögzített havi 11 db, a kampány ideje alatt összesen 66 db időpont
valamelyikéhez a legközelebb esik, APPLE iPhone 11 64 GB mobiltelefont, vagy Apple iPad Pro
128 GB (11 hüvelykes) készüléket, vagy egy Vespa Primavera 50 i-Get típusú motorkerékpárt ad
ajándékba.
Az ajándék jogosultjainak megállapítására legkésőbb az alábbi időpontokban kerül sor a banki
rendszerek, illetve kártyás tranzakciók tekintetében a Visa kártyatársaság rendszereiben
nyilvántartott adatok alapján. A tárgyi ajándékok jogosultjainak értesítésére a kampányidőszak
során a 3 egymást követő hónapon keresztüli kártyás vásárlási feltételek teljesülését követő hónap
15. napjáig kerül sor.

Ajándékra jogosultak meghatározásának időpontjai:










2020. november 10. napjáig – 2020. július hónapban számlát nyitó és Visa Classic típusú
bankkártyát igénylő ügyfelek esetén, akik az előírt kártyás vásárlási tranzakciókat 2020.
augusztus, szeptember és október hónapokban teljesítik, valamint 2020. augusztus
hónaptól teljesítik a számlacsomag szerinti jövedelem jóváírás feltételeit.
2020. december 10. napjáig – 2020. augusztus hónapban számlát nyitó és Visa Classic
típusú bankkártyát igénylő ügyfelek esetén, akik az előírt kártyás vásárlási tranzakciókat
2020. szeptember, október és november hónapokban teljesítik, valamint 2020. szeptember
hónaptól teljesítik a számlacsomag szerinti jövedelem jóváírás feltételeit.
2021. január 10. napjáig – 2020. szeptember hónapban számlát nyitó és Visa Classic típusú
bankkártyát igénylő ügyfelek esetén, akik az előírt kártyás vásárlási tranzakciókat 2020.
október, november és december hónapokban teljesítik, valamint 2020. október hónaptól
teljesítik a számlacsomag szerinti jövedelem jóváírás feltételeit.
2021. február 10. napjáig – 2020. október hónapban számlát nyitó és Visa Classic típusú
bankkártyát igénylő ügyfelek esetén, akik az előírt kártyás vásárlási tranzakciókat 2020.
november, december és 2021. január hónapokban teljesítik, valamint 2020. november
hónaptól teljesítik a számlacsomag szerinti jövedelem jóváírás feltételeit.
2021. március 10. napjáig – 2020. november hónapban számlát nyitó és Visa Classic típusú
bankkártyát igénylő ügyfelek esetén, akik az előírt kártyás vásárlási tranzakciókat 2020.
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december és 2021. január és február hónapokban teljesítik, valamint 2020. december
hónaptól teljesítik a számlacsomag szerinti jövedelem jóváírás feltételeit.
2021. április 10. napjáig – 2020. december hónapban számlát nyitó és Visa Classic típusú
bankkártyát igénylő ügyfelek esetén, akik az előírt kártyás vásárlási tranzakciókat 2021.
január, február és március hónapokban teljesítik, valamint 2021. január hónaptól teljesítik a
számlacsomag szerinti jövedelem jóváírás feltételeit.

Az érintett ügyfeleket telefonon, ennek sikertelensége esetében postai úton, ajánlott küldeményben, a
Bank tájékoztatja az ajándék átvételének lehetőségeiről.

Az ajándékra jogosultak kiválasztása, értesítése
A jogosultak kiválasztása során 4 főből álló banki bizottság jár el. A Bank az egy-egy időponthoz kettő
legközelebb eső ügyfelet rögzíti a jegyzőkönyvben, de értesítésre csak a legközelebb eső ügyfél kerül.
Időpont egyezőség esetén az lesz az ajándék jogosultja, akinek az előzetesen meghatározott
időponthoz legközelebb eső bankkártyával végzett tranzakciójának az összege magasabb volt.
Amennyiben a 2.1.3. pontban megjelölt tranzakciókhoz legközelebb eső ügyfelek bármelyike lemond az
ajándék átvételéről, az értesítése telefonon vagy postai úton a lent írt határidőben lehetetlenné válik,
vagy nem felel meg a jelen Szabályzatban vonatkozó feltételeknek, illetve az alábbi időpontokig nem
jelentkezik az ajándékért, úgy a kieső ügyfél helye szerinti 2.1.3. pontban megjelölt tranzakciós
időponthoz második legközelebb tranzaktáló ügyfél kapja az ajándékot. A kieső ügyfelek helyett
másodikként jogosultságot szerző ügyfelek értesítési módja megegyezik az elsődleges jogosultakéval,
azzal a kiegészítéssel, hogy az értesítésre az eredeti jogosult számára nyitva álló visszajelzési határidőt
követő 10 naptári napon belül kerül sor, azaz minden érintett hónap 25. napjáig.


2020. november 10. napjáig meghatározott ajándékra jogosultak esetén 2020. december 15.
napjáig
 2020. december 10. napjáig meghatározott ajándékra jogosultak esetén 2021. január 15.
napjáig
 2021. január 10. napjáig meghatározott ajándékra jogosultak esetén 2021. február 15. napjáig
 2021. február 10. napjáig meghatározott ajándékra jogosultak esetén 2021. március 15. napjáig
 2021. március 10. napjáig meghatározott ajándékra jogosultak esetén 2021. április 15. napjáig
 2021. április 10. napjáig meghatározott ajándékra jogosultak esetén 2021. május 15. napjáig
Az ajándék jogosultjainak megállapítására legkésőbb a fentiekben megadott időpontokig, a banki és
Visa kártyatársasági rendszerek adatai alapján kerül sor.
A tárgyi ajándékok jogosultjainak értesítésére a jogosultak meghatározását követő 5 naptári napon belül
kerül sor, de legkésőbb 2020. november 20., december 20., 2021. január 20., február 20., március 20.,
április 20. napjáig. Az érintett ügyfeleket telefonon, ennek sikertelensége esetében postai úton
tájékoztatjuk az ajándék átvételének lehetőségeiről.
Az ajándékok nem válthatók készpénzre.

Bankkártya első éves díjának és a kártyagyártási díjnak utólagos visszatérítése
A bankkártya legyártását követően terhelt kártyagyártási díj, illetve a bankkártya első éves díja utólag,
a feltételvizsgálat elvégzését – az ajándékra jogosultak kiválasztását – követően kerül jóváírásra az
érintett bankszámlákon. A jóváírás kizárólag a bankszámlához elsőként kibocsátott Főkártyára
vonatkozik. Bankszámlánként egy darab Főkártyával szerezhető jogosultság a visszatérítésre.
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A 2020. július hónapban igényelt bankkártyák esetén a díjak jóváírása 2020. november 30.
napjáig történik meg.
A 2020. augusztus hónapban igényelt bankkártyák esetén a díjak jóváírása 2020. december
31. napjáig történik meg.
A 2020. szeptember hónapban igényelt bankkártyák esetén a díjak jóváírása 2021. január 31.
napjáig történik meg.
A 2020. október hónapban igényelt bankkártyák esetén a díjak jóváírása 2021. február 28.
napjáig történik meg.
A 2020. november hónapban igényelt bankkártyák esetén a díjak jóváírása 2021. március 31.
napjáig történik meg.
A 2020. december hónapban igényelt bankkártyák esetén a díjak jóváírása 2021. április 30.
napjáig történik meg.

Részvételi feltételek
A Takarékbank Zrt. a jelen Hirdetményben foglalt részvételi feltételek teljesítésének vizsgálata során
kizárólag a saját és a Visa kártyatársaság nyilvántartásait tekinti irányadónak. Az Ügyfél a bankszámla
/ bankkártya szerződés megkötésével a Takarékbank Zrt. nyilvántartásainak irányadó jellegét a
részvételi feltételek teljesítésével kifejezetten elfogadja.
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