
A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye

A 2018.12.31. Tartós Lekötött Betét kizárólag 2017. december 31. napján vagy az előtt nyitott TBSZ Betéti

Gyűjtőszámláról köthető le.

A 2018.12.31. Tartós Lekötött Betétet kizárólag egyszeri lekötésű betétként lehet lekötni.

A Bank a lejárat előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít. Minimum leköthető összeg: 100 000 Ft.

1. 2018. 12. 31. Tartós Lekötött Betét

Érvényes a 2018. január 02-től elhelyezett betétekre, visszavonásig.

Futamidő Éves betéti kamatláb EBKM

A futamidő a betét elhelyezésétől 2018. december 31-ig tart. 0,10% 0,10%

érvényes: 2018. január 02-től 0,05% 0,05% 25 000,- Ft

* A kamat elszámolása a napi záró egyenleg alapján, naptári félévet követő első napon történik.

III. A Tartós Betéti Keretszerződésen belül jelenleg elérhető betéti termékek

Sberbank Telebank szolgáltatás  Általános Kondíciós Lista szerint

II. Betéti Gyűjtőszámla kamatozása*

1. Betéti Gyűjtőszámla

Éves betéti 

kamatláb
EBKM Elhelyezhető minimum összeg

Számla devizaneme                                     Forint

Számlavezetés havidíja                     0, -Ft

Számlanyitás díjmentes

Érvényes:  2018. március 02   -tól/től visszavonásig 

TARTÓS BETÉTI SZERZŐDÉS

MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak

A Tartós Betéti Keretszerződésekhez kapcsolódó bankszámlák korlátozott rendelkezésű bankszámlák, melyekkel

fizetési műveletek nem végezhetőek, továbbá a számlákhoz bankkártya sem igényelhető. A jelen hirdetményben

megjelölt kondíciókon kívüli díjtételek tekintetében az Általános Kondíciós Lista érvényes.

www.sberbank.hu 1/3



A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye

Érvényes:  2018. március 02   -tól/től visszavonásig 

Kamatfizetés: az éves kamat mértéke kamatperiódusonként (negyedévente) 0,15 %-al emelkedik.

A kamatszámítás kezdő napja a betét lekötésének napja (futamidő kezdete), ezt követően a kamat

kamatperiódusonként (3 naptári hónap) kerül jóváírásra. 

Az 5+ Tartós Lekötött Betétet kizárólag egyszeri lekötésű betétként lehet lekötni. A Bank a kamat összegét a futamidő

lejáratának vagy a betét felmondásának napján – kamatadó levonása nélkül – az Ügyfél Betéti Gyűjtőszámláján írja

jóvá. A Betéti Gyűjtőszámla kamatozása a Tartós Betéti Hirdetményben meghirdetettek szerint alakul.

A Bank a lejárat előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít. Minimum leköthető összeg: 100 000 Ft.

***A 2017-ben elhelyezett betétek esetén a futamidő a betét elhelyezésétől 2022. december 31-ig tart.

    A 2018-ban elhelyezett betétek esetén a futamidő a betét elhelyezésétől 2023. december 31-ig tart.

5. Sberbank Trió Betét

Érvényes a 2018. március 02-től elhelyezett betétekre, visszavonásig.

A betét futamideje: 5 év

Érvényes a 2017. október 30-tól elhelyezett betétekre, visszavonásig.

Futamidő Éves betéti kamatláb EBKM

minimum 5 év*** 1,60% 1,55%

A 3+ Tartós Lekötött Betétet kizárólag egyszeri lekötésű betétként lehet lekötni. A Bank a kamat összegét a futamidő

lejáratának vagy a betét felmondásának napján – kamatadó levonása nélkül – az Ügyfél Betéti Gyűjtőszámláján írja

jóvá. A Betéti Gyűjtőszámla kamatozása a Tartós Betéti Hirdetményben meghirdetettek szerint alakul.

A Bank a lejárat előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít. Minimum leköthető összeg: 100 000 Ft.

**A 2015-ben elhelyezett betétek esetén a futamidő a betét elhelyezésétől 2018. december 31-ig tart.

  A 2016-ban elhelyezett betétek esetén a futamidő a betét elhelyezésétől 2019. december 31-ig tart.

  A 2017-ben elhelyezett betétek esetén a futamidő a betét elhelyezésétől 2020. december 31-ig tart.

  A 2018-ban elhelyezett betétek esetén a futamidő a betét elhelyezésétől 2021. december 31-ig tart.

4. 5+ Tartós Lekötött Betét

3. 3+ Tartós Lekötött Betét

Érvényes a 2017. október 30-tól elhelyezett betétekre, visszavonásig.

Futamidő Éves betéti kamatláb EBKM

minimum 3 év** 0,80% 0,79%

minimum 1 év* 0,30% 0,30%

Az 1+ Tartós Lekötött Betétet kizárólag egyszeri lekötésű betétként lehet lekötni. A Bank a kamat összegét a futamidő

lejáratának vagy a betét felmondásának napján – kamatadó levonása nélkül – az Ügyfél Betéti Gyűjtőszámláján írja

jóvá. A Betéti Gyűjtőszámla kamatozása a Tartós Betéti Hirdetményben meghirdetettek szerint alakul.

A Bank a lejárat előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít. Minimum leköthető összeg: 100 000 Ft.

  A 2017-ben elhelyezett betétek esetén a futamidő a betét elhelyezésétől 2018. december 31-ig tart.

  A 2018-ban elhelyezett betétek esetén a futamidő a betét elhelyezésétől 2019. december 31-ig tart.

2. 1+ Tartós Lekötött Betét

Érvényes a 2017. október 30-tól elhelyezett betétekre, visszavonásig.

Futamidő Éves betéti kamatláb EBKM
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A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye

Érvényes:  2018. március 02   -tól/től visszavonásig 

1. év I. negyedév

1. év II. negyedév

1. év III. negyedév

1. év IV. negyedév

2. év I. negyedév

2. év II. negyedév

2. év III. negyedév

2. év IV. negyedév

3. év I. negyedév

3. év II. negyedév

3. év III. negyedév

3. év IV. negyedév

4. év I. negyedév

4. év II. negyedév

4. év III. negyedév Futamidő 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

4. év IV. negyedév EBKM 0,38% 0,68% 0,98% 1,28% 1,58%

5. év I. negyedév

5. év II. negyedév

5. év III. negyedév

5. év IV. negyedév

A jelen hirdetményben feltüntetett konstrukció az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkezik. A 

betétbiztosítással kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Bank Általános Szerződési Feltételeiben találhat.

A változtatás jogát a Bank fenntartja.

A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat (Általános Szerződési Feltétel), a lakossági forintszámlák általános kondícióit a Bank 

Általános Kondíciós Listája tartalmazza.

IV. A Tartós Betéti Keretszerződésben történő betétlekötés feltételei

- A Tartós betéti Keretszerződés (továbbiakban: TBSZ) igénybevételének feltétele A Sberbank Magyarország Zrt-nél

(továbbiakban: Bank) lakossági forint bankszámla vezetése.

- Tartós Betéti Keretszerződést a Bank csak nagykorú, cselekvőképes személlyel köt.

- A TBSZ lehetőséget biztosít a Bank (belföldi vagy külföldi magánszemély) Ügyfeleinek – a szerződés keretein belül

– elhelyezett közép és hosszú távú (3-5 éves) forint megtakarítások esetében adókedvezményes vagy adómentes

hozamelérésére – a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény (SZJA) 67/B.§ rendelkezése alapján, a

tartós befektetésekből származó jövedelemre vonatkozó adózási szabályok alkalmazásával.

- Az adott TBSZ keretén belül elhelyezett tartós befektetéseihez Ügyfeleink a lekötési időszak 3. naptári év utolsó

munkanapján részben hozzáférhetnek, ha a lekötési időszak 3. naptári évének utolsó napjáig írásban nyilatkoznak

pénzkivonási szándékukról. A lekötött pénzösszeg megmaradó része tekintetében - amelynek a jelen Hirdetményben

megjelölt minimum összeget el kell érnie – a lekötési időszak nem szakad meg.

- A TBSZ létrejöttekor Tisztelt Ügyfeleink vállalják, hogy a Keretszerződéskötés évének december 31. napjáig a

TBSZ-hez kapcsolódó számlán elhelyezett összeget további három naptári éven keresztül a számlán tartják. A TBSZ

keretén belül Ügyfeleink a lekötés futamidejét további két évvel meghosszabbíthatják. Amennyiben a számla a

harmadik naptári év előtt megszüntetésre kerül, abban az esetben a Bank 500,-Ft-os díjat számol fel.

2,25%

2,40%

2,55%

2,70% A betét futamideje alatt az egyes betétszámlák egyenlege (lekötött betét

összege) nem növelhető betétszámlán történő kamatjóváírás esetét

kivéve. A futamidő végén a betét összege a betétlekötési megbízásban

megjelölt bankszámlára kerül átvezetésre.

2,85%

3,00%

1,50%

1,65% Amennyiben a betétszámla egyenlege 100.000,- HUF összeg alá csökken

a betétszámla megszűnik és a fennmaradó egyenleg átvezetésre kerül a

betétlekötési megbízásban megjelölt számlára.

1,80%

1,95%

2,10%

0,45% A Sberbank Trió Betét kizárólag a Gyűjtőévben, egyszeri lekötésű

betétként köthető.0,60%

0,75%

0,90%
A betét kamatforduló napján történő felmondásakor vagy részösszeg

kivétele esetén az adott kamatperiódusban megszolgált kamat jóváírásra

kerül mind a felvett részösszegre, mind a fennmaradó tőkeösszegre.

1,05%

1,20%

1,35%

A kamatperiódusonként jóváírt kamat a tőkösszeggel együtt a következő kamatperiódusban lekötésre kerül.

"Sberbank Trió Betét" negyedéves 

kamatperiódusainak kamatértékei

A Bank a kamatperióduson belüli részösszeg kivétele esetén az adott

kamatperiódusra kamatot kizárólag a fennmaradó tőkeösszegre fizet.

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. Minimum leköthető összeg: 100

000 Ft.0,15%

0,30%
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