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apró betűk helyett - K&H lekötött betétek
Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás
előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik ki. A termék megvásárlásának vagy a szolgáltatás igénybe vételének
lehetnek olyan feltételei is, amelyek ugyan olvashatóak a termékleírásban, de nem szembetűnőek, esetleg
csak a nehezen érthető jogi szövegben, a leírás végén van rájuk utalás.
A K&H Bank azért készítette ezt a tájékoztató anyagot, hogy segítsen Önnek kérdések és válaszok
formájában érthetőbbé tenni a fontosabb tudnivalókat a K&H lekötött betétekkel kapcsolatban.
mi a lekötött betét?
A bankbetét a legegyszerűbb rövid távú megtakarítási forma arra, hogy a megtakarított – vagy a közeljövőben
elkölteni szándékozott - pénzét kamatoztassa.
Bármikor előfordulhat, hogy több pénz gyűlik össze a bankszámláján, mint amennyire azonnal vagy néhány
héten belül szüksége lenne. Ezért, ha van olyan rendelkezésre álló megtakarítása, melyet rövidebb ideig
(néhány hónap) biztosan nélkülözni tud, akkor érdemes azt lekötött betétben elhelyezni, elkülönítve
bankszámlája egyenlegétől. A lekötött betét lejáratakor fix kamatbevételre számíthat.
hogyan kezdeményezheti a betétlekötést?
 bankfiókban, személyesen: a betétlekötési megbízás aláírásával
 K&H TeleCenteren keresztül: telefonos ügyintézéshez e-PIN kódra van szüksége, melyet bármely
bankfiókban személyesen igényelhet
 K&H e-bankon keresztül: a betét típusok egy része elektronikus úton is leköthető.
milyen devizanemben helyezhet el lekötött betétet?
 forintban, amerikai dollárban, angol fontban és kanadai dollárban
milyen betét lekötési időtartamok közül választhat?
 forint lekötés esetén: 30, 60, 90, 180, és 365 nap
 deviza lekötés esetén lehetőség van még 270 napos lekötésre is a fentieken kívül
mitől függ a kamat mértéke?
A kamat mértéke általában a lekötött pénzösszeg nagyságától és a lekötési idő hosszától függ. Az aktuális
kamatokról a bankfiókokban tájékozódhat, melyek megtalálhatóak a www.kh.hu honlapon is.
hogyan kamatozik a lekötött betét?
A lekötött betét általában fix kamatozású és a lekötés napjától a lejáratot megelőző napig kamatozik a teljes
lekötött összeg, az összegsávhoz tartozó kamatlábbal. A változó kamatozású betétre eltérő kamatozási
feltételek érvényesek.
mi történik, ha lejár a lekötési időszak?
Amennyiben egyszeri futamidőre történt a lekötés, a lejáratot követően annak a betétszámlának kamatozása
szerint kamatozik tovább, amelyikre lejár a betét.
Folyamatosan ismétlődő lekötés esetén a betét lejáratkor (fordulónap) ismét lekötésre kerül a fordulónapon
érvényes kamattal. A kamat összege – az Ön választásától függően – leköthető a tőkével együtt, vagy
jóváírható a számláján.
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csökkenthető-e a betét lejárat előtt?
A betét összege lejárat előtt nem csökkenthető, azaz részösszegben nem bontható meg.
Ha Ön a futamidő lejárata előtt teljes egészében megszünteti a betétet, elesik a meghirdetett betéti kamattól,
és bankszámlára érvényes látra szóló betéti kamatot kap.
mikor juthat hozzá a kamathoz?
Egyszeri alkalomra lekötött betét esetén a futamidő végén. Folyamatosan ismétlődő lekötés esetén
pedig választhatja, hogy a betét fordulónapján felveszi a kamatot, vagy a fordulónapon a tőkével
együtt újra lekötésre kerüljön a kamat is, ezt nevezik tőkésedő betétnek.
milyen költségek merülhetnek fel betétlekötéssel kapcsolatban?
A betétlekötés díjmentes. Az aktuális díjakról a mindenkor érvényes Hirdetményben tájékozódhat.
mit jelent a haláleseti rendelkezés és adható-e lekötött betétre?
A haláleseti rendelkezés azt jelenti, hogy a lekötött betét tulajdonosa rendelkezhet arról, hogy halála
esetén ki legyen az, aki/akik hagyatéki eljárástól függetlenül szabadon rendelkezhet(nek) a betét felett.
Adható ilyen rendelkezés a lekötött betétre.
biztonságban van-e a pénze, ha bankbetétben tartja?
Igen. A bankbetétekben elhelyezett megtakarítások biztonságát a K&H Bank nemzetközi háttere és hatalmas
tőkeereje, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garantálja. Az OBA kártalanítás mértéke
személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forint összeghatárig
terjed, társtulajdonosi betétek esetén ezért a kártalanítás összege duplán értendő (2 x 100 000 eurónak
megfelelő forint összeg). A kártalanítás forint összegének meghatározásánál a kártalanítás kezdő időpontját
megelőző napon érvényes, MNB által közzétett devizaárfolyamot veszik figyelembe.
deviza betétekre is vonatkozik az OBA biztosítás?
Igen. Azaz nemcsak a forintban, hanem devizában elhelyezett betétösszegekre is vonatkozik az OBA
biztosítás. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének megállapítása a kártalanítás kezdő időpontjának
napját megelőző napon érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

Amennyiben még további kérdése van lekötött betéttel kapcsolatban, hívja a K&H TeleCentert, vagy forduljon
bizalommal tanácsadóinkhoz – országszerte több száz bankfiókunkban –, vagy látogasson el a www.kh.hu
oldalra.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapját (www.mnb.hu/fogyasztovedelem),
ahol hasznos tájékoztatókat, termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (háztartási
költségvetés-számító program, betét- és megtakarítás-kereső, bankszámlaválasztó) érhet el.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, célja csupán a figyelem felkeltése. A termékek és
szolgáltatások részletes leírását a vonatkozó Szerződés, a devizabelföldi és devizakülföldi természetes
személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó Általános
Szerződési Feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és a Természetes személyek bankszámláira,
betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény és az abban
hivatkozott további hirdetmények, tartalmazzák. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. Az
akciós ajánlatainkra külön feltételek vonatkoznak, melyeket megtalál a www.kh.hu oldalon és az aktuális
Hirdetményben.

