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Betéti Hirdetmény 

BETÉTI HIRDETMÉNY  
VÁLLALATI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA,  

LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN 
Érvényben: 2017. június 20-ától 

 

 

1. FORINT KAMATOK 

 

1.1 STANDARD VÁLLALATI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK 

 
Leköthető minimum összeg: 100.000 Ft 

 

Lekötési idő Éves kamat (EBKM) Éves kamat (EBKM) 

 100.000-9.999.999 Ft 10.000.000 Ft- 

1hét 0,01 %        (0,01%) 0,01 %        (0,01%) 

2 hét 0,01 %        (0,01%) 0,01 %        (0,01%) 

3 hét 0,01 %        (0,01%) 0,01 %        (0,01%) 

1 hónap 0,01 %        (0,01%) 0,01 %        (0,01%) 

2 hónap 0,01 %        (0,01%) 0,01 %        (0,01%) 

3 hónap 0,02 %        (0,02%) 0,02 %        (0,02%) 

6 hónap 0,02 %        (0,02%) 0,02 %        (0,02%) 

9 hónap 0,03 %        (0,03%) 0,03 %       (0,03%) 

12 hónap 0,03 %        (0,03%) 0,03 %        (0,03%) 

 

1.2 KDB TIGRIS 6 BETÉT 

 
Minimum leköthető összeg: 200.000 Ft 

Az egy ügyfél által maximálisan leköthető összeg: 50.000.000 Ft  

 
 

              
 

 
 
 
 
 

Feltétel: KDB forint fizetési számla megléte. 

A fenti kamatláb csak egyszeri lekötés esetén vehető igénybe, melynek lejáratát követően a 
kamattal növelt összeg visszavezetésre kerül a pénzforgalmi számlára.  

 

Amennyiben az ügyfél a betétet a lejárati nap előtt feltöri (megszünteti), abban az esetben a Bank a 

betét összege után, az 1.4 pontban meghatározott – a feltörés napjára érvényes – látra szóló kamatot fizeti 
meg. 

 

1.3 ELEKTRONIKUS BETÉT 

 

Az ajánlat a KDB NetBankon keresztül újonnan megadott kilenc és tizenkét hónapos betétlekötésekre 

visszavonásig érvényes. 
 

Leköthető minimum összeg: 1.000.000 Ft 
Egy ügyfél által maximálisan leköthető összeg: 50.000.000 Ft 

 

 
 

 
 

Feltétel: KDB fizetési számla megléte forintban. 

HUF 2 hónap 

 Éves kamat (EBKM) 

200.000-999.999 0,05 %         (0,05 %) 

1.000.000-50.000.000 0,05 %         (0,05 %) 

HUF 9 hónap 12 hónap 

 Éves kamat (EBKM) 

1.000.000-50.000.000 0,05 %   (0,05%) 0,10 %   (0,10 %) 
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A fenti kamatláb csak egyszeri lekötés esetén vehető igénybe, melynek lejáratát követően a 
kamattal növelt összeg visszavezetésre kerül a pénzforgalmi számlára.  
 

Amennyiben az ügyfél a betétet a lejárati nap előtt feltöri (megszünteti), abban az esetben a Bank a 

betét összege után, az 1.4 pontban meghatározott – a feltörés napjára érvényes – látra szóló kamatot fizeti 
meg. 

 

Amennyiben az Elektronikus Betét bármely fent leírt feltétele nem teljesül, úgy a Bank a betét után a 
mindenkor hatályos Vállalati Betéti Hirdetmény 1.1. pontjában meghirdetett 9, illetve 12 hónapos lekötésre 

irányadó kamatmérték szerinti kamatot fizeti meg. 
 

Az Elektronikus Betét csak KDB NetBankon keresztül köthető le. 
 

 

1.4 LÁTRASZÓLÓ KAMATOK 

 
a) Fizetési számla kamata: 

 

Éves kamat (EBKM) Éves kamat (EBKM) 

0-9.999 Ft 10.000 Ft- 

0,00 %        (0,00%) 0,01 %        (0,01%) 

b) Ügyvédi letéti számla kamata: 
 

Éves kamat (EBKM) Éves kamat (EBKM) 

0-9.999 Ft 10.000 Ft- 

0,00 %        (0,00%) 0,01 %        (0,01%) 

 
c) OBA Elkülönített betétszámla kamata: 

 

Éves kamat (EBKM) Éves kamat (EBKM) 

0-9.999 Ft 10.000 Ft- 

0,00 %        (0,00%) 0,01 %        (0,01%) 

 
d) Betétforgalmi technikai számla kamata: 

 

Éves kamat (EBKM) 

0 Ft- 

0,00 %        (0,00%) 
 

e) Vagyoni biztosíték letéti számla kamata: 
 

Éves kamat (EBKM) 

0 Ft- 

0,00 %        (0,00%) 

 

 
Kényszerhitel kamata: 18,00 % 
 
Jelen hirdetményben meg nem határozott feltételeket a mindenkor érvényes „Kondíciós lista Vállalatok és 

Egyéb Szervezetek részére” c. dokumentum és a „Kondíciós lista KDB Alap számlacsomagra vonatkozóan 

vállalatok és egyéb szervezetek részére” c. dokumentum tartalmazza. 
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2. DEVIZA KAMATOK 

 
2.1 STANDARD VÁLLALATI DEVIZA LEKÖTÖTT BETÉTEK 
 

Leköthető minimális összeg: 1.000 EUR, GBP, USD és 5.000 CHF 
 

Lekötési idő 1 hónap 2 hónap 

Devizanem Éves kamat (EBKM) 

USD 0,50 %   (0,51%) 0,55 %   (0,56%) 

EUR 0,00 %   (0,00%) 0,00 %   (0,00%) 

GBP 0,05 %   (0,05%) 0,10 %   (0,10%) 

CHF 0,00 %   (0,00%) 0,00 %   (0,00%) 

 

Lekötési idő 3 hónap 6 hónap 12 hónap 

Devizanem Éves kamat (EBKM) 

USD 0,65 %   (0,66%) 0,80 %   (0,81%) 1,00 %   (1,01%) 

EUR 0,00 %   (0,00%) 0,00 %   (0,00%) 0,00 %   (0,00%) 

GBP 0,10 %   (0,10%) 0,20 %   (0,20%) 0,25 %   (0,25%) 

CHF 0,00 %   (0,00%) 0,00 %   (0,00%) 0,00 %   (0,00%) 

Amennyiben a lekötés összege meghaladja a 300.000 EUR, GBP, USD vagy 500.000 CHF-ot, egyedi kamat 
kérhető a bankfiókokban. 

 

2.2 ELEKTRONIKUS BETÉT 

Az ajánlat a KDB NetBankon keresztül újonnan megadott hat és tizenkét hónapos betétlekötésekre 
visszavonásig érvényes. 

 
Leköthető minimum összeg: 1.000 EUR 

Egy ügyfél által maximálisan leköthető összeg: 175.000 EUR 

 
 

 
 

 
 

Feltétel: KDB fizetési számla megléte euróban. 

 
A fenti kamatláb csak egyszeri lekötés esetén vehető igénybe, melynek lejáratát követően a 

kamattal növelt összeg visszavezetésre kerül a pénzforgalmi számlára.  
 

Amennyiben az ügyfél a betétet a lejárati nap előtt feltöri (megszünteti), abban az esetben a Bank a 
betét összege után, az 2.3 pontban meghatározott – a feltörés napjára érvényes – látra szóló kamatot fizeti 

meg. 

 
Amennyiben az Elektronikus Betét bármely fent leírt feltétele nem teljesül, úgy a Bank a betét után a 

mindenkor hatályos Vállalati Betéti Hirdetmény 2.1. pontjában meghirdetett 6, illetve 12 hónapos lekötésre 
irányadó kamatmérték szerinti kamatot fizeti meg. 

 

Az Elektronikus Betét csak KDB NetBankon keresztül köthető le. 
 

2.3 LÁTRASZÓLÓ KAMATOK 
 

a) Fizetési számla kamata 

 

Devizanem Éves kamat             (EBKM) 

EUR 0,00 %                  (0,00%) 

CHF 0,00 %                  (0,00%) 

GBP 0,00 %                  (0,00%) 

USD 0,00 %                  (0,00%) 

 

EUR 6 hónap 12 hónap 

 Éves kamat és EBKM 

1.000-175.000 0,03%   (0,03%) 0,05%   (0,05%) 
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b) OBA Elkülönített betétszámla kamata: 

 

Devizanem Éves kamat              (EBKM) 

EUR 0,00 %                  (0,00%) 

CHF 0,00 %                  (0,00%) 

GBP 0,00 %                  (0,00%) 

USD 0,00 %                  (0,00%) 
 

c) Betétforgalmi technikai számla kamata: 
 

Devizanem Éves kamat               (EBKM) 

EUR 0,00 %                (0,00%) 

CHF 0,00 %                (0,00%) 

GBP 0,00 %                (0,00%) 

USD 0,00 %                (0,00%) 
 
 

A jelen Hirdetmény a vállalatokra és egyéb szervezetekre vonatkozó, mindenkor érvényes Kondíciós Lista 

részét képezi. 
 
 

A jelen Hirdetményben hivatkozott betéti konstrukciók az Országos Betétbiztosítási Alap 
(OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkeznek, a Betéti Szerződésben leírt szabályok 

szerint.  
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3. Betétlekötési / -feltörési megbízásokra vonatkozó benyújtási és teljesítési 
határidők 

 
 

 

Megbízások Devizanem 
Átvételi 
határidő 

Teljesítés 

   Terhelés napja Jóváírás napja 

Betétlekötés/feltörés 
elektronikus úton 

beadottmegbízás1,2 
esetén 

HUF, FCY 20:00 Tárgynap Tárgynap 

Betétlekötés/feltörés 

papír alapon beadott 
megbízás esetén 

HUF, FCY 
pénztári nyitva 

tartás alatt 
Tárgynap Tárgynap 

1 KDB NetBank, KDB PC Banking, KDB Kontakt. 
2 A KDB NetBankon/PC Bankingon keresztül szabadformátumú levélen keresztül megadott betétlekötési/-feltörési 
megbízások a benyújtási és teljesítési határidő szempontjából papír alapon beadott megbízásnak minősülnek. 

 
Átvételi határidő: Az a kezdő és záró időpont közötti időszak, mely alatt a Bank az adott fizetési megbízást 

az Üzletszabályzatban és a Kondíciós Listában meghatározott különböző ismérvektől – így különösen a 
devizanemtől, a benyújtás módjától, illetve a fizetési módtól – függően átveszi. 

Tárgynap: A megbízás átvételének napja 
Értéknap: Értéknapos megbízás esetén az a banki munkanap, melyen a megbízás indításra kerül. 

Amennyiben a megbízáson feltüntetett értéknap nem banki munkanap, a megbízás indítása a következő 

banki munkanapon történik 
FCY: Külföldi devizanem 

 
 

 

 
 

 

Fiókjaink nyitva tartása 
 

Hétfő - csütörtök: 8.30 - 16.30 
Péntek: 8.30 - 15.30 


