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1. A Kamatozó takarékbetétkönyvben takarékbetétet csak természetes személyek helyezhetnek el. A 

Kamatozó takarékbetétkönyv takarékbetét szerzıdésnek minısül. 
2. A Takarékszövetkezet a Kamatozó takarékbetétkönyvet névre szólóan, a rendelkezési jog 

fenntartásával vagy rendelkezési jog fenntartása nélkül állítja ki a betételhelyezı(k) részére. A 
Kamatozó takarékbetétkönyvben a betételhelyezı(k) személyétıl különbözı, de betét 
elhelyezésére jogosult kedvezményezett is megjelölhetı. A Takarékszövetkezet a 
betételhelyezı(ke)t és kedvezményezett megnevezése esetén ez utóbbit is köteles a pénzmosás 
megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései szerint azonosítani. 
Azonosítás hiányában a Takarékszövetkezet a betétet, illetve a kedvezményezett megjelölését 
nem fogadhatja el.   

3. A betétként elhelyezhetı legkisebb összeg mértékét a Takarékszövetkezet üzletszabályzatában 
határozza meg és teszi közzé. 

4. A Takarékszövetkezet a Kamatozó takarékbetétkönyvben történı betételhelyezést, valamint az 
abból történı kifizetést a betételhelyezı(k) (kedvezményezett) családi és utónevének (születési 
név, házassági név), születési helyének és idejének, lakcímének, valamint anyja születési 
nevének (rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett betét esetén a betételhelyezı aláírásának), 
továbbá a Takarékszövetkezet nyilvántartásaiban az elhelyezéskor megadott adatoknak az 
azonosításához köti.  

5. Nagykorú betétes a takarékbetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a 
takarékbetétet az általa megjelölt kedvezményezett(ek) részére kell visszafizetni. Az így 
elhelyezett takarékbetét nem tartozik a takarékbetétes hagyatékához, a kedvezményezett(ek) a 
takarékbetét felett a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet(nek). 

6. A takarékbetétbe történı befizetést, az abból történı kifizetést és a kamat jóváírását a 
Takarékszövetkezet a betétkönyvben feltünteti. A betétkönyvben forgalmazni csak annak 
egyidejő bemutatása mellett lehet. Teljes kivét esetén a betét összegét és annak kamatát a 
kifizetıhelyek a Kamatozó takarékbetétkönyv bevonása ellenében fizetik ki. Háromnál több 
rendelkezni jogosult betétes esetén a Kamatozó takarékbetétkönyvbıl csak a kiállítóhely 
teljesít kifizetést. 

7. A takarékbetét elhelyezhetı lekötési idı meghatározása nélkül (látra szólóan) vagy elıre 
meghatározott lekötési idıre (lekötéssel). Lekötéssel elhelyezett takarékbetétnél minden egyes 
betétnek (befizetett összegnek) az elhelyezés napjától számítva kell kitölteni a vállalt lekötési 
idıt, az ahhoz kapcsolódó kamat jogossága érdekében. 

8. A Takarékszövetkezet a takarékbetét után az általa meghatározott, a Hirdetményeiben 
közzétett mértékő kamatot fizeti. A Hirdetményben a kamat mellett – az ügyfelek teljes körő 
tájékoztatása érdekében – fel kell tüntetni a Takarékszövetkezet által kiszámított egységesített 
betéti kamatláb mutatót (EBKM) is. 

9. A takarékbetét kamatozása - ha a Takarékszövetkezet üzletszabályzatában másként nem 
rendelkezik - a befizetést követı napon kezdıdik és a kifizetést megelızı napon végzıdik. 

      A kamat kiszámítása az alábbi képlet alapján történik: 
 

tıke x kamat % x napok száma 
K =      ------------------------------------------- 

360 x 100 
 

10. A takarékbetét után járó kamat – a takarékbetétbıl történı teljes kifizetés esetét kivéve – mindig 
a naptári év végéig kerül kiszámításra és minden év december hó 3l-én esedékes. Az esedékes 
kamat összege az esedékesség idıpontjában tıkésítésre kerül. A napok száma a lekötés elsı 
évében a betét elhelyezését követı naptól december 31-ig kerül meghatározásra, a következı 
években pedig január 1-jétıl december 31-ig oly módon, hogy minden hónap 30 naposnak 
tekintendı. 



11. Takarékbetétbıl történı felvét esetén a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy a felvett összeg 
mindig a még fennálló, legrégebben elhelyezett betétet csökkenti. Ez a szabály érvényes arra az 
esetre is, ha tıkésítés utáni kamatkifizetés történik. A jóváírt kamat azonos összegben történı 
felvétele után – amennyiben az ehhez tartozó betét(ek) a vállalt lekötési idıt késıbb kitölti(k) – 
a Takarékszövetkezet a lejárt tételekhez kapcsolódó napi kivétnek megfelelı kamatot téríti. 

12. A Takarékszövetkezet a szerzıdés szerinti lekötési idı elıtt felvett takarékbetét után nem a 
lekötési idıhöz kapcsolódó, hanem a Hirdetményben külön közzétett mértékő kamatot fizeti. 
Amennyiben a lekötött takarékbetétnél a 10. pont értelmében a kamatot a betétkönyvbe már 
bejegyezték, úgy az visszavételre kerül. 

13. Amennyiben a betétes a lekötési idı lejárta után takarékbetétjét nem szünteti meg, illetve új – az 
eredetitıl eltérı – lekötési idıt nem jelöl meg, úgy a Takarékszövetkezet az eredeti lekötési 
idınek megfelelı mindenkori kamatot téríti. 

14. A Takarékszövetkezet jogosult a takarékbetét után járó kamat mértékének egyoldalú 
módosítására a lekötési idın belül is. A Takarékszövetkezet az új kamat mértékét a módosítást 
megelızıen legalább 15 nappal köteles napilapok útján, valamint a pénztártermeiben 
kifüggesztett Hirdetményben bejelenteni. 

15. Amennyiben a betétes a Takarékszövetkezet módosítását nem fogadja el, úgy jogában áll a 
szerzıdést 30 napos felmondási idıvel felmondani. A felmondást az elsı közzétételtıl számított 
15 napon belül kell írásban bejelenteni a betétet kezelı fióknál. A felmondási idı lejártáig a 
Takarékszövetkezet a felmondás idıpontjában érvényes kamat fizetésére köteles. Amennyiben a 
betétes nem él a szerzıdés felmondásának lehetıségével vagy a felmondási idı lejártával a betét 
összegét nem veszi fel, úgy az a módosítás tudomásulvételét jelenti. 

16. A névre szóló Kamatozó takarékbetétkönyv személyenként – a betétes egyéb, a jelen 
Takarékszövetkezetnél elhelyezett, névre szóló betéteivel összevontan – kamatokkal együtt, a 
törvényben elıírt mértékben van az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítva. 
A biztosított Betétesek esetében Az OBA a Betétes részére a befagyott betét tıke- és 
kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos 
törvénynek az OBA tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki 
kártalanításként.  

A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekrıl és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény 97.§ - 107.§-aiban 
foglaltak tartalmazzák. 

17. A takarékbetét összegének visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem 
évül el. 

18. A takarékbetét mentes mindennemő adó alól. Kamatát, hozadékát a személyi jövedelemadó 
törvény szerinti forrásadó vagy kamatadó terheli. Az adóköteles kamat utáni adót a 
Takarékszövetkezet a jóváírt, illetve kifizetett kamat alapján állapítja meg és fizeti be. 

19. A takarékbetét titkos. Adatairól (pl.: a betétes nevérıl, a takarékbetét összegérıl stb.) a 
takarékbetét tulajdonosának vagy törvényes képviselıjének hozzájárulása nélkül – a 
jogszabályokban meghatározott esetek kivételével – a Takarékszövetkezet más részére 
felvilágosítást nem ad. 

20. A takarékbetétben elhelyezett összeg bírósági eljárás keretében végrehajtás alá vonható. Kivétel 
ez alól az ügyleti biztosíték céljára szolgáló takarékbetét. A bírósági végrehajtás további 
feltételeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, valamint a betétek és 
takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. számú rendelet szabályozza. 

21. A Kamatozó takarékbetétkönyv elvesztését vagy megsemmisülését a kiállítóhelynél azonnal be 
kell jelenteni. A betétes a Kamatozó takarékbetétkönyvhöz főzıdı jogait közjegyzı útján – az 
általa lefolytatott megsemmisítési eljárás keretében – érvényesítheti. A közjegyzıi eljárás 
megindítását haladéktalanul, de legkésıbb a bejelentéstıl számított 6 (hat) napon belül a 
kiállítóhelyen igazolni kell. 

22. A jelen Általános Szerzıdési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet 
üzletszabályzata, a takarékbetétekrıl szóló 1989. évi 2. számú tvr. és a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET  


