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5. sz. melléklet
DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY
Utolsó módosítás dátuma: 2020. április 22.
Hatályba lépés dátuma: 2020. június 22.
Hivatkozással a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét
termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 10.3 pontjában foglaltakra, a Bank
2020. június 1-től a K&H strukturált betéteket megszünteti;
2020. június 22-től módosítja a hirdetmény 2. pontját: a K&H deviza lekötött betét elnevezése K&H lakossági lekötött betétre
módosul.

1. K&H lakossági devizaszámla, K&H privát banki devizaszámla, K&H private banking deviza
számlacsomag
Hatályos: 2014. február 1-től
Megnevezés
éves kamat (%)
EBKM1 (%)
Látra szóló betéti kamat
0,01
0,01
1

EBKM: Egységes Betéti Kamatláb Mutató, a 82/2010. (III.25.) sz. Kormányrendelet alapján.

Nyitó összeg:
Lakossági devizaszámla
nincs
K&H privát banki devizaszámla, K&H private banking deviza számlacsomag:
100 millió Ft, illetve azzal megegyező értékű devizaösszeg vagy értékpapír Banknál történő elhelyezése
A fenti számlák változó kamatozásúak, azaz a Bank a betéti és hitelkamatot a számla napi záró egyenlege
után a tárgynapra érvényes kamatmértékkel számolja el.
A Bank a betéti és hitelkamatot évente egyszer - az év végi zárás keretében - az év utolsó naptári napján írja
jóvá, illetve terheli a számlán, kivéve, ha a számlanyitás napja az év utolsó napja, ekkor az év utolsó napjára
esedékes kamat jóváírása, illetve terhelése a következő év végi zárás keretében történik a következő napi
értéknappal. Amennyiben az év utolsó napja banki szünnap, akkor a Bank a kamatot a következő hónap első
banküzemi napján, a hó első naptári napjának értéknapjával számolja el.
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2. K&H deviza lekötött betét (2020. június 22-től K&H lakossági lekötött betét)

USD

GBP

CAD
1EBKM:

Hatályos: 2020. április 1-től
180 NAP
270 NAP
365 NAP

30 NAP

60 NAP

90 NAP

0,34%

0,44%

0,50%

0,38%

0,31%

0,24%

0,35%

0,44%

0,50%

0,38%

0,31%

0,24%

KAMATLÁB
(ÉVES)%
EBKM1 %
KAMATLÁB
(ÉVES)%

0,09%

0,15%

0,20%

0,26%

0,23%

0,20%

EBKM1%

0,09%

0,15%

0,20%

0,26%

0,23%

0,20%

KAMATLÁB
(ÉVES)%

0,22%

0,29%

0,30%

0,28%

0,26%

0,26%

EBKM1%

0,22%

0,29%

0,30%

0,28%

0,26%

0,26%

Egységes Betéti Kamatláb Mutató, a 82/2010. (III.25.) sz. Kormányrendelet alapján.

Az alábbi devizanemenkénti összegeket el nem érő lekötött betétekre az alábbi értékekkel kevesebb kamatot
térít a Bank:
USD
4.000
0,00 %

GBP
2. 500
0,10 %

CAD
6.100
0,15 %

Leköthető minimális összegek:
500 USD, 300 GBP, 600 CAD
A Bank 2016. augusztus 8-tól nem fogad el új, K&H deviza lekötött betétre vonatkozó betétlekötési megbízást
EUR devizanemben. A korábban lekötött ismétlődő betétekre fordulónapkor és az óvadéki lekötött betétekre
0,01%-os kamatot fizet a Bank.
A fenti devizanemektől eltérő devizanemben lekötött betétek esetében a Bank 0,01% kamatot fizet.
A 2. pont alatti lekötött betétek EBKM mértékei a folyamatosan ismétlődő lekötött betétekre vonatkoznak, az
egyszeri időtartamra lekötött betétek esetén a kamatmérték azonos az EBKM-mel.
A lekötött betétek küszöbös kamatozásúak, azaz a teljes összeg a sávhoz tartozó kamatlábbal kamatozik. A
lekötött betétek fix kamatozásúak és a futamidő alatt részösszegben nem bonthatóak meg. A betét lejárat előtti
felmondása esetén a Bank 0,01% kamatot fizet.
Az óvadéki vagy zárolt lekötött betét a K&H deviza lekötött betét (2020. június 22-től K&H lakossági lekötött
betét) feltételei szerint kamatozik.
3. K&H betét emelt összegű OBA biztosításhoz
Hatályos: 2015. július 3-tól
Azokat a betéteket, amelyek az alábbi forrásokból származnak, az OBA a jogszabályi feltételek teljesülése
esetén az elhelyezéstől számított 3 hónapig a 100 ezer euró fölött további 50 ezer euróig biztosítja:
a) lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása,
b) munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás,
c) biztosítási összeg vagy
d) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés.
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Az emelt összegű OBA kártalanításhoz a betét elhelyezése előtt a betét forrását igazolni kell a következő
okiratokkal:
 az a) pontban meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy tulajdonjog,
bérleti jog, használati jog átruházására irányuló egyéb okirat másolata,
 a b) pontban meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi munkáltatói, kifizetői igazolás,
 a c) pontban meghatározott esetben a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása,
 a d) pontjában meghatározott esetben a bíróság 30 napnál nem régebbi határozata.
Lekötési idő: 90 nap
A betét csak egyszeri időtartamra köthető le, a lekötött betét a lejáratot követően a kamattal együtt
visszavezetésre kerül a számlára, amelyről a lekötés történt.
Lekötési devizanemek: K&H deviza lekötött betétnél meghatározott devizanemek
A „K&H betét emelt összegű OBA biztosításhoz” a 90 napos K&H deviza lekötött betét feltételei szerint
kamatozik.
A betét a Bank fiókhálózatában köthető le.
A „K&H betét emelt összegű OBA biztosításhoz” részösszegben is megbontható. A betét lejárat előtti
felmondása vagy részösszegű megbontása (csökkentése) esetén a Bank a betétből felvett összeg után
kamatot nem fizet.
4. K&H óvadéki deviza számla
Megnevezés
Látra szóló betéti kamat

Hatályos: 2010. június 1-től
éves kamat (%)
EBKM (%)
0,00
0,00

Nyitó összeg: nincs
A betétszámla kifejezetten óvadék céljából elhelyezendő lekötött betét(ek) kezelésére szolgál, és a hozzá
kapcsolódó valamennyi óvadéki lekötött betét megszűnésével megszűnik. A betétszámla nem vesz részt a
bankközi pénzforgalomban, és az óvadéki jog fennállása alatt pénztári tranzakciók és egyéb pénzügyi
műveletek nem végezhetők rajta.
A számlatulajdonos a betétszámla felett csak az óvadékra jogosult kapcsolódó óvadéki jogának megszűnését
követően rendelkezhet.
A betétszámlának társtulajdonosa nem lehet, állandó meghatalmazott nem kapcsolható hozzá, valamint
haláleseti rendelkezés nem adható rá. A lakossági bankszámlára és betétszámlára vonatkozó Általános
Szerződési Feltételek szerinti szolgáltatások a betétszámlához kapcsolódóan nem vehetők igénybe. Egyéb
részleteket a vonatkozó szerződés, ÁSZF tartalmaz.
5. K&H végtörlesztés lebonyolítási devizaszámla
Megnevezés
Látra szóló betéti kamat

Hatályos: 2010. november 29-től
éves kamat (%)
EBKM (%)
0,00
0,00

Nyitó összeg: nincs
A számla kizárólag más pénzintézet által történő hitelkiváltás során a végtörlesztés lebonyolítására szolgál.
Célja, hogy hitelkiváltással történő végtörlesztés esetén a hitelkiváltó pénzügyi intézmény által a végtörlesztés
céljából átutalt összeg kizárólag a végtörlesztésre legyen fordítható. A számla a végtörlesztéssel egyidejűleg,
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de legkésőbb a szerződés aláírásának napjától számított 30 munkanapon belül a Számlatulajdonos külön
rendelkezése nélkül megszűnik.
A Lebonyolítási számlán pénztári tranzakciók és egyéb pénzügyi műveletek nem végezhetők, arra jóváírást a
Bank kizárólag a hitelkiváltó pénzügyi intézmény átutalása alapján teljesít. Átvezetések csak a
Számlatulajdonos egyéb, a Banknál vezetett bankszámlájáról kizárólag a végtörlesztés érdekében
teljesülhetnek.

6. K&H STRUKTURÁLT BETÉTEK
A K&H strukturált betétek értékesítése átmenetileg felfüggesztésre került 2020. január 31-től; 2020. június 1jétől a termékek megszüntetésre kerülnek.
6.1 K&H TORONYBETÉT
A betét kamata két adott deviza bankközi piaci keresztárfolyamának mozgásától függ: amennyiben az árfolyam
a betétlekötéskor megállapított sávon belül marad, (vagy megállapított árfolyamszintet eléri / nem éri el) a
futamidő alatt, akkor a szerződésben foglalt kiemelt kamatot, ha azonban csak egyszer is kilép a sávból (vagy
nem éri el / eléri a megállapított árfolyamszintet), akkor minimum kamatot fizet a Bank lejáratkor a betétre.
6.2 K&H ÁRFOLYAMINDEXÁLT BETÉT (ÁRFOLYAMSÁVBAN KAMATOZÓ BETÉT)
A betét kamata két adott deviza napi hivatalos keresztárfolyamának mozgásától függ: amennyiben az árfolyam
adott napon a betétlekötéskor megállapított sávon belül tartózkodik (vagy megállapított árfolyamszintet nem éri
el), akkor a szerződésben foglalt kiemelt kamatot, ha nincs a sávon belül (vagy eléri a megállapított
árfolyamszintet), akkor minimum kamatot számol el a Bank (adott napon) a betétre.
A 6.1. és a 6.2. pont alatti betétek elhelyezésére – egyedi árra vonatkozó megállapodás keretében - a Bankkal
egyeztetett devizanemben és időtartammal van lehetőség. A Bank jogosult maximális futamidő és lekötési
összeg meghatározására.
Minimális lekötési összeg: 25 millió HUF vagy ennek megfelelő összeg más devizákban. A Bank kivételes
esetben – például az ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében, akvizíciós céllal – a minimális lekötési összeg
alatt is köthet egyedi árra vonatkozó megállapodást.
Az igénybevétel feltétele: a lekötési összeg ügyfél általi biztosítása a betét lekötésének napján. Ennek
elmulasztása esetén a Bank jogosult az ügyletet zárni, és a zárással kapcsolatos és igazolható költséggel az
ügyfél számláját megterhelni. A betét a Szerződés szerinti visszafizetésének időpontja előtt az ügyfél részéről
nem mondható fel.
Az egyedi árképzés során alkalmazott szempontok:
Az üzletkötéskor a Bank az árakat és hozamokat az aktuális bankközi piaci mozgásoknak és a banki
pozíciónak megfelelően jegyzi. Az árazás kialakítása jellemzően az alábbi tényezők függvénye:
 a lekötendő összeg nagysága, futamideje
 az ügyfél Banknál tartott befektetett összege
 a Bank kockázatvállalási hajlandósága
 a megkötendő ügylet komplexitása
 a megkötendő ügylet munkaigénye
 a Bank által elérhető hozamok és kamatok a bankközi piacokon
 a Bank számára elérhető opciós árazás és volatilitás a bankközi derivatív piacokon
 a Bank számára elérhető devizaárfolyamok a bankközi devizapiacokon
 a Bank likviditása
 a Bank pozíciója betét- és hiteltermékekben
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a Bank pozíciója devizaügyletekben és devizaopciókban
a Bank pozíciója egyéb derivatív piacokon
a pénzpiaci kamatok és állampapírok hozamának alakulása

A termék részletes leírását és kockázatait a K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv és a vonatkozó
Szerződés tartalmazza.
7. Kamatadó
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.) 2006. szeptember 1-jétől
életbelépő változásai alapján a Bank a törvény rendelkezései szerint a magánszemély ügyfelek által kamat
címén megszerzett jövedelemből kamatadót von le. Amennyiben a Számlának több tulajdonosa van, a
kamatadó levonása tárgyában az érintett Számlaszerződésben "Számlatulajdonos"-ként feltüntetett személy
adóügyi illetékessége az irányadó, a "Társtulajdonos"-ként megjelölt személy adóügyi illetőségének vizsgálata
nélkül."
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