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Hirdetmény és Termékleírás 
 

 

Horizont IV Strukturált Betét  
 
A Horizont IV Strukturált Betét egy 18 hónapos futamidejű, Forint devizanemű betét, amely az 
Alaptermék, az EUR/HUF European Central Bank Fixing (Bloomberg kód: EUCFHUF Index) 
alakulásának függvényében a jelen Hirdetményben meghatározott feltételek szerint a teljes Lekötési 
időszakra a Fix kamaton felül Kiemelt kamatot biztosíthat. 
 
Meghirdetett Betétgyűjtési időszak:  2014. június 27. – 2014. augusztus 06. 

Meghirdetett Lekötési időszak:  2014. augusztus 07. – 2016. február 05. 

 
A Bank betételhelyezést kizárólag a meghirdetett Betétgyűjtési időszakban fogad el. A Bank a 
meghirdetett Betétgyűjtési időszakon belül a Betétgyűjtési időszak utolsó napján a Bank 
hivatalos nyitvatartási rendjének végéig fogad el Betétlekötési megbízásokat a jelen 
Hirdetmény szerinti termék vonatkozásában. 
 
A jelen konstrukcióban elhelyezhető minimális betétösszeg betétesenként: 100.000 HUF, azaz 
egyszázezer Forint. 
 
A Bank fenntartja a jogot, hogy a betétgyűjtést eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben 
7.000.000.000,- HUF, azaz hét milliárd Forint betétösszeg nem gyűlik össze. Ebben az esetben a 
betétként elhelyezett összeget a Bank a Betétgyűjtési időszakra járó évi 2,50%-os kamattal (EBKM évi 
2,50%) együtt visszafizeti az Ügyfélnek. A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a Betétgyűjtési 
időszakot egyoldalúan módosítsa: a mindenkori piaci helyzetre, illetve a betételhelyezések teljes 
összegére tekintettel lerövidítse, vagy egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítsa, 
amelyről az Ügyfelet Hirdetmény útján tájékoztatja. A Betétgyűjtési időszak módosítása esetén a 
Betétgyűjtési időszak függvényében számított határidők a Hirdetményben meghatározott új időtartam 
függvényében számítandóak, a jelen Hirdetményben konkrét naptári nap szerint meghatározott 
időpontok, illetve határidők helyett pedig az újonnan kibocsátott Hirdetményben meghatározott új 
időpontok és határidők lesznek irányadóak. 
 

A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a Betétgyűjtési időszak időtartamának változatlanul 
hagyása mellett egy Hirdetményében meghatározott időponttól újabb Betétlekötési megbízásokat ne 
fogadjon be. Ebben az esetben a már elhelyezett betétek után a Bank a teljes Betétgyűjtési időszakra 
a jelen Hirdetmény szerinti kamatot fizeti, továbbá a termék egyéb, a jelen Hirdetményben 
meghatározott valamennyi kondíciói (időpontok, határidők, egyéb feltételek) is változatlanok 
maradnak. 
 
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Ügyfél által adott Betétlekötési megbízás és annak Bank 
általi elfogadása útján létrejött egyedi betéti szerződés, mint határozott időre szóló szerződés 
rendes felmondással történő megszüntetésének joga kizárt. Amennyiben az egyedi 
Betétlekötési megbízás alapján létrejött egyedi betéti szerződés a Betétes érdekkörében 
felmerülő bármely okból a lejárat előtt mégis megszüntetésre kerülne, abban az esetben a Bank 
a Fix, illetve Kiemelt kamatot nem téríti meg, és a betétfeltöréssel kapcsolatos költségek a 
Betétest terhelik, amely következtében a visszafizetetésre a lekötött tőkeösszegnél 
alacsonyabb mértékben kerülhet csak sor. 
 
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Strukturált Betéti Keretszerződés értelmében a Betétes 
köteles az egyedi Betétlekötési megbízás és annak Bank általi elfogadása útján létrejött egyedi 
betéti szerződés szerinti futamidő végéig az adott betét devizanemében a Banknál bankszámlát 
fenntartani és annak díjait a Bank mindenkori Hirdetménye, ill. Kondíciós listája szerint 
megfizetni. 
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Termékjellemzők: 
 

A Horizont IV Strukturált Betét lekötött betéti termék kamatozása az Alaptermék Árfolyam-figyelési 
időszak alatti árfolyamának alakulásától függ a jelen Hirdetményben meghatározottak szerint: 
 

Alaptermék: European Central Bank EUR/HUF Fixing (Bloomberg 
kód: EUCFHUF Index); 

 
Betétgyűjtési időszak kamatozása: évi 2,50% a betételhelyezéstől a Betétgyűjtési 

időszak teljes fennmaradó részére (EBKM: évi 
2,50%); 

 

Rögzített árfolyam: az Alapterméknek 2014. augusztus 07-én jegyzett 
záróárfolyama; 

 

Árfolyamsáv: a Rögzített árfolyamhoz képest: +/- 12 HUF; 
 

Árfolyam-figyelési időszak: 2014. augusztus 07. naptól - 2016. január 29. napig 
tartó időszak; 

 

Árfolyam-figyelési napok:  Az Árfolyam-figyelési időszak pénteki napjai, illetve 
amennyiben ezen a napon az Alaptermékre árat nem 
jegyeznek az a következő banki munkanap, amikor az 
Alaptermékre árjegyezés történik; 

 

Fix kamat mértéke:  0,01% a teljes Lekötési időszakra (EBKM: évi 
0,0066%); 

 
Kiemelt kamat mértéke és számítási módja:  maximális mértéke 5,60% a teljes lekötési időszakra 

(EBKM évi: 3,699%), amelynek a számítása a 
következőképpen történik: 

  
 5,60% szorozva azon Árfolyam-figyelési napok 

számával, amely napokon az Alaptermék 
záróárfolyama az előre meghatározott Árfolyamsávon 
belül helyezkedik el, majd az így kapott érték osztva 
az Árfolyam-figyelési napok összes napjainak 
számával. 

 
A konstrukcióhoz kapcsolódó EBKM mértéke minimum évi 0,0066% 
 

Kamatjóváírási 
időpontok 

2014.08.07. 
a Betétgyűjtési időszakra vonatkozó 
kamatfizetés 

a Betétgyűjtési időszak után járó kamat 
egy összegben 

2016.02.05. 
a Lekötési időszak végén a Fix kamat 
és az esetleges Kiemelt kamat 
kifizetése 

A Fix kamat, és ha feltételei teljesültek, 
a Kiemelt kamat kifizetése egy 
összegben 

 

A betétként elhelyezett tőkeösszeg lejáratkor a Betétesnek visszajár a Strukturált Betéti 
Keretszerződésben, a Betétlekötési megbízásban és a jelen Hirdetményben foglaltak 
figyelembevételével

1
. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Horizont IV Strukturált Betét lekötött betéti termék által a Lekötési 
időszakban elérhető Kiemelt kamat a nemzetközi piaci folyamatok függvénye, amelyekre a 
Banknak nincsen ráhatása. Amennyiben a Kiemelt kamat fizetésének jelen Hirdetményben 
meghatározott feltételei nem állnak fenn, a Bank a betét összegén felül kizárólag Fix kamatot 

                                                 
1
 Felhívjuk a T. Ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben a betét lejáratának időpontjában a pénzforgalmi szolgáltatás 

nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) alapján az Ügyfél bármely Banknál vezetett bankszámlája ellen hatósági 
átutalás megbízás vagy átutalási végzés került benyújtásra vagy áll sorban, a betétszámlán jóváírandó betétösszegből a Bank a 
betét összegének Ügyfél részére történő kifizetését megelőzően köteles az előnyösen rangsorolt fizetési megbízás összegének 
megfelelő összeget az előnyösen rangsorolt fizetési megbízás teljesítésére fordítani. Kifizetést a Bank az Ügyfél számára csak 
ezen kötelezettsége teljesítését követően teljesíthet. 
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fizet. A Kiemelt kamat mint hozam – amennyiben a Kiemelt kamat fizetésének jelen 
Hirdetményben meghatározott feltételei fennállnak – a Fix kamat mértékén felül jár. 
 

A Bank a Betétest az Alaptermék vonatkozásában meghatározott Rögzített árfolyamról, továbbá az 
Alaptermék heti árfolyamáról Hirdetmény útján tájékoztatja.  
 
Az Alaptermék piacról történő kivezetése esetén a Bank jogosult arra, hogy az adott Alapterméket 
hasonló tulajdonságokkal rendelkező más index-szel helyettesítse. Ebben az esetben a helyettesítő 
Alaptermék vonatkozásában Rögzített árfolyamnak a helyettesítő Alaptermék által az adott 
kereskedési piacon az Indexfigyelési időszak első napján elért záróárfolyam tekintendő. A 
helyettesítés tényéről, a helyettesítő Alaptermékről, annak kereskedési piacáról és az Indexfigyelési 
időszak első napján elért záróárfolyamáról a Bank az ügyfeleit Hirdetmény útján tájékoztatja. 
 
Az alaptermék múltbeli teljesítményét az alábbi grafikon mutatja: 
 

 
 
A múltbeli teljesítmény semmilyen információt nem hordoz a jövőre nézve és, a múltbeli 
adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra illetőleg változásra 
vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. 
 
 
Lehetséges kimenetelek 
 
Pozitív kimentel: Az alaptermék árfolyama a megfigyelési napok 89 %-ban az előre meghatározott 
sávon belül tartozkodik. Ebben esetben az ügyfélnek járó Kiemelt kamat: 4,984% (EBKM évi: 3,296%) 
a teljes futamidőre. 
 
Semleges kimentel: Az alaptermék árfolyama a megfigyelési napok 62 %-ban az előre 
meghatározott sávon belül tartozkodik. Ebben esetben az ügyfélnek járó Kiemelt kamat: 3,472% 
(EBKM évi: 2,302%) a teljes futamidőre. 
 
Negatív kimentel: Az alaptermék árfolyama  a megfigyelési napok 33 %-ban az előre meghatározott 
sávon belül tartozkodik. Ebben esetben az ügyfélnek járó kiemelt kamat: 1,848% (EBKM évi: 1,228%) 
a teljes futamidőre. 
 
A fentebbi kimenetelek csak 3 lehetséges elméleti esetet fednek le az összes lehetséges kimenetel 
közül. A Banknak semmilyen ráhatása nincs az Alaptermék árfolyamának alakulására, azt kizárólag 
csak piaci folyamatok alakítják. 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetményben ismertetett termékhez 
kapcsolódó betéti szerződésre vonatkozó további részleteket a Bank Általános Szerződési 
Feltételei, valamint Betéti Üzletszabályzata tartalmaz. Bővebb tájékoztatásért kérjük forduljanak 
bizalommal kollegáinkhoz! 


