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LAKOSSÁGI BETÉT ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÜZLETSZABÁLYZAT 

 
A Lakossági Betét és Megtakarítási Számla Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) 
a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-1062. Budapest, Teréz körút 55-57. (a 
továbbiakban: Bank) ÁPTF/PSZÁF engedély szám: 260/1997. (1997. május 22.), és I-2748/2002.  
illetőleg az ügyfél között – betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz elfogadása 
tárgyában - kötött megállapodás általános (szerződési) feltételeit tartalmazza, amelyek - ha külön szerződési 
kikötés eltérően nem rendelkezik - a szerződés részét képezik. 
A Bank Általános Üzletszabályzatát csak a jelen Üzletszabályzatban eltérően nem rendezett kérdésekben kell 
alkalmazni 
A Üzletszabályzat az Ügyfél vonatkozásában akkor lép hatályba, amikor az abban foglaltakat a szerződés 
aláírásával tudomásul veszi. 
 
1. Fogalom-meghatározások 
Ezen Üzletszabályzat alkalmazásában: 
Bank: a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043269). Székhelye: H-1062 
Budapest, Teréz krt. 55-57., (továbbiakban: Bank) Engedélyszám: 260/1997. (1997. május 22.) 
betét: az Ügyfél által a Banknál a Ptk. 6 
:390. §-ában foglaltak szerint elhelyezett forint pénzeszközök. 
megtakarítási számla: amennyiben a szerződés eltérően nem rendelkezik, a határozatlan futamidejű, forint alapú, 
látra szóló fizetési számla, amelyen az Ügyfél lekötési idő nélkül helyezhet el pénzeszközöket, a mindenkori 
vonatkozó Hirdetményben foglalt kamat-, díj- és költség kondíciók szerint. 
ügyfél/számlatulajdonos: az a nagykorú természetes személy, aki megfelel a mindenkori Hirdetményben 
meghatározott egyéb feltételeknek, és aki a betét, illetve a megtakarítási számla felett a Bankkal kötött szerződés 
feltételei szerint rendelkezni jogosult. 
tranzakció: a megtakarítási számlán egyenlegváltozást eredményező fizetési művelet. 
 
2. Általános rendelkezések 
2.1.Az Ügyfél személyazonossága  
2.1.1. A banküzleti kapcsolatok biztonsága érdekében a Bank köteles meggyőződni az Ügyfél 
személyazonosságáról.  
2.1.2. A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
jogszabályok, valamint a BNP Paribas Csoport és a BNP Paribas Personal Finance Csoport norma szerinti 
ügyfél-azonosítást végzi el. Az ügyfél azonosítás konkrét rendjéről a Hirdetményben tájékoztatja Ügyfeleit.  
2.1.3. A Bank a tőle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság igazolására benyújtott okmányokat. 
Ezek hamis, vagy hamisított voltának gondos vizsgálat melletti fel nem ismerhetőségéért nem vállal felelősséget.  
 
2.2.Kamatok, jutalékok, díjak, költségek 
2.2.1 A kamat-, díj-, jutalék-, és költség mértékét, az EBKM értékét, esetleges megváltoztatásának feltételeit és 
fizetésének esedékességét az Ügyfél és a Bank között megkötött szerződésben kell megállapítani, a 
Hirdetményben, illetve az egyedi megállapodásban foglaltaknak megfelelően.Az egységesített betéti kamatláb 
(EBKM) mutató számításának szabályait „a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és 
közzétételéről” szóló 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet, valamint a jelen Üzletszabályzat melléklete tartalmazza. Az 
EBKM értékét, a kamatozás első és utolsó napját, a kamatjóváírás időpontjait, továbbá a lejárat előtti felvét 
feltételeit a Bank mindenkori Hirdetménye tartalmazza. 
A Bank - amennyiben azt a hatályos jogszabályok előírják - az Ügyfél részére fizetendő kamatból az arra eső 
esetleges közterheket levonja, és azokat az illetékes adóhatóságnak megfizeti. 
2.2.2. A betéti kamatokat és a megtakarítási számlán elhelyezett összegek után fizetett kamatokat, továbbá 
azok változását Bank az ügyfelek részére nyitvaálló helyiségeiben kifüggesztett, valamint a honlapján 
(www.cetelem.hu) hozzáférhető hirdetményben teszi közzé. 
2.2.3. A Felek pénztartozásuk késedelmes teljesítése esetén a másik Félnek késedelmi kamatot fizetnek. A 
késedelmi kamatot, ha a szerződés nem határozza meg, a jogszabály szerinti mértékben kell a Feleknek 
megfizetniük. 
 
2.3 Betétbiztosítás 
2.3.1. A Bank, a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban csatlakozott az Országos Betétbiztosítási Alaphoz 
(OBA). Az OBA tájékoztató jelen Üzletszabályzat mellékletét képezi. A Banknál elhelyezett betétek, valamint a 
megtakarítási számlán elhelyezett összegek az OBA által - a jogszabályban meghatározott mértékig - 
biztosítottak. Nem biztosítottak a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
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törvény 213. §-ban felsorolt betétek, illetve azok a betétek, amelyek esetében a betétszerződés tartalmazza, hogy 
az adott betét nem biztosított betét. 
 
2.4 Banktitok, adatkezelés 
2.4.1. Az Ügyfél betétje, illetve megtakarítási számlakövetelése titkos. Adatairól az Ügyfél vagy törvényes 
képviselője közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a felhatalmazott személyét és a 
kiszolgáltatandó banktitok-kört pontosan meghatározott formában közlő nyilatkozata és a jogszabályban 
meghatározott esetek kivételével a Bank harmadik személyek részére felvilágosítást nem ad. 
2.4.2. A Bank banktitok megtartására vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn azon hatóságokkal, szervekkel 
szemben, amelyeket a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény 
banktitokra vonatkozó rendelkezései tételesen megjelölnek, illetve azon esetekben, amelyek ezen törvény 
rendelkezései alapján nem jelentik a banktitok sérelmét.  

2.5 Jogviták rendezése 
2.5.1. A Bank az esetleges jogvitát megkísérli békés úton, egyezség útján rendezni az Ügyféllel. Amennyiben ez 
nem vezet eredményre, a Bank követelését bíróság előtt érvényesíti. 

2.6 Módosítások 
2.6.1. A Bank jogosult jelen Üzletszabályzatát üzletpolitikájának változásával összhangban egyoldalúan 
módosítani az Általános Üzletszabályzatában foglalt feltételekkel és a vonatkozó törvények alapján. 
Az Üzletszabályzat, valamint a szerződés kamatot, díjat vagy egyéb feltételt érintő – az Ügyfélre nézve 
kedvezőtlen – módosításról a Bank az Ügyfelet – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a módosítás 
hatálybalépését legalább két hónappal megelőzően írásban – papíron vagy tartós adathordozón - értesíti. A 
módosítást a Bank a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal hirdetményben teszi közzé. 
Amennyiben az Ügyfél a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt, kifogást nem tesz, a 
módosítást elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, úgy módosítás 
hatálybalépése előtti napig az Ügyfél jogosult a szerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési 

   .arásádnomlef setnemgésttezeletök  
A Bank jogosult a Hirdetményt egyoldalúan megváltoztatni. A megváltozott kondíciók - ellentétes értelmű 
szerződéses kikötés hiányában - csak a hatálybalépést követően kötött szerződésekben alkalmazhatóak. 
2.6.2. Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály 
változása esetén az új, illetve módosult rendelkezés az Üzletszabályzat részévé válik. 
2.6.3. A Bank – eltérő rendelkezés hiányában - a kamat-, díj-, jutalék-, és költség mértékét, az EBKM értékét - az 
Ügyfél értesítése mellett - módosíthatja, ha a szerződéskötés időpontjában fennállt feltételek – így különösen a 
fogyasztói árindex, a jegybanki alapkamat, az állampapírok hozama - módosulnak.  
A módosítás hatálybalépése előtti napig az Ügyfél jogosult a szerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb 
fizetési kötelezettségmentes felmondására.    
2.6.4. A Bank a betéthez, illetve a megtakarítási számlához kapcsolódó valamennyi költséget és díjat évente 
maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében jogosult emelni. 
2.6.5. A Bank jogosult továbbá a kamat, díj, költségek egyoldalú - az Ügyfélre nézve kedvezőtlen – módosítására 
a Bank közteher- (pl. illeték-, adó-, járulék-, hatósági, vagy felügyeleti díj) fizetési kötelezettségének, valamint 
kötelezően igénybe veendő szolgáltatás költségének növekedése, esetén. 
2.6.6. A fentiekben meghatározott okokon felül a Bank kizárólag vis maior események – hirtelen bekövetkező 
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosíthat 
egyoldalúan kamatot, díjat, költséget.  
2.6.7. A Bank jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezően módosítani a kamatot, bármely díjat, költséget 
vagy szerződési feltételt. 
2.6.8. Egyebekben a szerződés módosítására az Általános Üzletszabályzat, valamint a mindenkori kötelezően 
alkalmazandó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
 
2.7 Az Üzletszabályzat alkalmazási köre 
2.7.1. A betétügyletek, illetve a megtakarítási számla jelen Üzletszabályzatban nem rendezett részletes szabályait 
a szerződés és a Bank Általános Üzletszabályzata, kondícióit a Bank adott termékre vonatkozó mindenkori 
Hirdetménye tartalmazza. 
 
3. A betétekre vonatkozó különös rendelkezések 
3.1. Betét elhelyezése 
3.1.1 Betét elhelyezése esetén az Ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a Banknak azzal a feltétellel, hogy a 
Bank meghatározott időpontban ugyanakkora pénzösszeget visszaszolgáltat és az átadott pénzösszeg után 
kamatot fizet. A Bank az így rendelkezésére bocsátott pénzeszközzel tulajdonosként rendelkezhet. 
3.1.2. A Bank által betétként elfogadott legalacsonyabb összeg, bármely betét esetében: 100.000,- Ft, azaz 
egyszázezer forint. 
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3.2. Betét megszűnése, meghosszabbítása 
3.2.1 A betéti szerződés alapján elhelyezett betét lehet lekötött vagy felmondható betét. 3.2.2. A legrövidebb 
lekötési idő, amely alatt a betétet csak a kamat, vagy annak egy része elvesztése árán lehet kivenni: 3 hónap. Ha 
az Ügyfél a kifizetést a határidő előtt kéri, a Bank a visszafizetést nem tagadhatja meg. 
3.2.3. A lekötött betét után a betéti szerződésben kikötött kamat csak abban az esetben jár, ha a teljes lekötési 
időtartam alatt az Ügyfél a betétet nem mondja fel.  
3.2.4. Felmondható betétet az Ügyfél jogosult bármikor azonnali hatállyal, vagy a szerződésben meghatározott 
felmondási idővel akár részben, akár egészben felmondani. Az Ügyfélnek a betét terhére adott rendelkezése - 
eltérő szerződési kikötés hiányában - azonnali hatályú felmondásnak minősül. A betét felmondása esetén a Bank 
a betét tényleges időtartamának megfelelő kamatot fizet, azonnali hatályú felmondás esetén kamat csak abban 
az esetben jár, ha a szerződés kifejezetten így rendelkezik.  
3.2.5. Az Ügyfél jogosult legkésőbb a betét lejáratának napját megelőző második banki napon a betét 
meghosszabbítását kérni. A Bank a betét meghosszabbításának időtartamára - az új betétek kamat 
meghatározásánál alkalmazottaknak megfelelő - új kamatot állapít meg. 

3.3 Betét kamata, típusai 
3.3.1. A betéti kamat mértéke a betét teljes időtartamára megegyezik a betét lekötésének napján érvényes 
kamattal. 
3.3.2. A betét típusát, és összegét a szerződésnek tartalmaznia kell. 
3.3.3. A betéti kamat az alábbi számítási módszerrel kerül kiszámításra: 

 

365

száma  napok  betéti   *   
100

(%) kamatláb   *  betét  telhelyezet

 

3.3.4. Az Ügyfél részére járó kamat, eltérő szerződési kikötések hiányában a betét lejáratakor esedékes. 
3.3.5. A betét – eltérő rendelkezés hiányában - az elhelyezést követő első banki naptól a megszűnés napjáig 
kamatozik és a lejárat napján válik esedékessé. A Bank kötelezettsége a nála elhelyezett betét kamattal növelt 
összegét a betét lejárata napján az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. 
3.3.6. Meghatározott célra lekötött betétek esetében a betéti szerződés tartalmazza a lekötés célját és az ahhoz 
kapcsolódó külön feltételeket is. 

 
3.4. Adatkezelés 
3.4.1. A Bank betétei névre szóló betétek, a betétekkel összefüggésben a Bank az alábbi adatokat tarthatja 
nyílván: 

-természetes személy neve, születési neve, anyja neve, születési helye ideje, lakcíme, postacíme, 
személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma,  
A Bank által az egyes betétkonstrukciók esetében kért adatok köre a vonatkozó Hirdetményekben kerül 
meghatározásra. 
 

4. A megtakarítási számlára vonatkozó különös rendelkezések 
4.1. Megtakarítási számla megnyitása 
4.1.1 A Bank az Ügyfél kérelmére megtakarítási számlát nyit, amelyen az Ügyfél rendelkezésére álló 
pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja. A Bank a megtakarítási számla látra szóló egyenlege javára és terhére – 
a szerződés eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag átutalási megbízásokat teljesít. 
A Számlatulajdonost a megtakarítási számlája javára és terhére írt összegekről és a megtakarítási számlája 
egyenlegéről értesíti, valamint a Számlatulajdonos számlakövetelése után kamatot térít a mindenkor érvényes 
Hirdetményben meghatározott feltételek szerint. A Bank a megtakarítási számlával kapcsolatos szolgáltatásokért 
a mindenkor érvényben lévő Hirdetményében megjelölt költségeket, jutalékokat és díjakat számolja fel. A Bank a 
jutalékok és díjak összegét a tárgyhó utolsó napján terheli a megtakarítási számlára. A költségek (pl. posta 
költség, számlakivonat, másolat stb.) terhelése a szolgáltatások igénybevételekor történik. 
4.1.2. Egy Számlatulajdonosnak a Banknál egy időben azonos kondíciók mellett legfeljebb egy megtakarítási 
számlája lehet. 
4.1.3. A megtakarítási számlán elhelyezett összegek és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. 
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4.2. Megbízások feletti rendelkezés 
4.2.1. A Bank az Ügyfél bármelyik nála vezetett, nem meghatározott célra elkülönítetten kezelt megtakarítási 
számlája tekintetében és terhére jogosult bármilyen jogcímen keletkezett (pénzügyi szolgáltatásból, valamint 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból eredő) követelését beszámítani. 
4.2.2. A Számlatulajdonos - a jogszabályban foglalt esetek kivételével - szabadon rendelkezik a megtakarítási 
számla felett. 
4.2.3. A megtakarítási számlának egy tulajdonosa lehet.  
4.2.4. A megtakarítási számla tulajdonosa a megtakarítási számlája feletti rendelkezési jogosultságát harmadik 
személyre nem ruházhatja át. 
4.2.5. A Számlatulajdonos vállalja, hogy megtakarítási számláján a mindenkori megbízásai teljesítéséhez 
szükséges pénzeszközt tart. 

 

4.3. A megbízások érkezése, teljesítése 
4.3.1. A Számlatulajdonos elektronikus úton - a Bank által rendszeresített on-line nyomtatványok szabályszerű 
kitöltésével - , telefonon, illetőleg a szerződésben meghatározott egyéb módon jogosult rendelkezni a 
megtakarítási számlája felett.  
4.3.2. A Számlatulajdonos a megtakarítási számla látra szóló egyenlege terhére kizárólag eseti átutalási 
megbízást adhat. Az átutalási megbízás kizárólag a Számlatulajdonos más hitelintézetnél vezetett, és a Bank 
számára a szerződésben megadott, vagy írásban a Bank által megjelölt módon bejelentett fizetési számlájának 
javára teljesíthető. A Bank elektronikus úton – a Bank erre rendszeresített online nyomtatványa kitöltése útján -, 
telefonon, illetve a szerződésben meghatározott egyéb módon megadott megbízásokat fogad el. 
4.3.3. A Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat és terheléseket a Számlatulajdonos külön erre 
irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. 
4.3.4. A megtakarítási számla javára készpénz befizetése, illetőleg a megtakarítási számla terhére készpénz 
kifizetése nem teljesíthető. 
4.3.5. A Számlatulajdonos jogosult meghatározott napra eseti átutalási megbízást adni, amelyet a Bank a 
megtakarítási számla tárgynapi fedezete erejéig vállal teljesíteni, amennyiben a megtakarítási számlán 
tárgynapon rendelkezésre álló összeg a megbízás maradéktalan teljesítésére elegendő. Az eseti megbízás 15 
napnál későbbi időpontra nem szólhat. 
4.3.6. A Bank a megbízások befogadásának kezdő és záró időpontját Hirdetmény útján teszi közzé. A végső 
benyújtási határidő és a záró időpont között átvett fizetési megbízások, valamint a nem munkanapon beérkezett 
fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat - ha az Ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg, vagy 
jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Bank legkésőbb a következő munkanapon teljesíti. 
4.3.7.  A Bank a megbízások teljesítése során mindenkor a hatályos pénzforgalmi jogszabályok és rendelkezések 
betartásával jár el.  
4.3.8. A Bank átutalást csak annak teljes fedezettsége mellett vállal, részösszeg teljesítésére – jogszabály eltérő 
rendelkezése, vagy egyéb megállapodás hiányában – nincsen lehetőség. 
4.3.9. A Bank a fedezetlen átutalási végzést és hatósági átutalási megbízást a mindenkor hatályos pénzforgalmi 
jogszabályban foglaltak szerint részteljesíti vagy sorban tartja. 
 

4.4. A megbízás visszautasítása, felelősség, helyesbítés 
4.4.1. A Bank az eseti átutalási megbízás kézhezvételét követően elsősorban azt ellenőrzi, hogy a megbízás 
maradéktalan teljesítéséhez a megtakarítási számla egyenlege fedezetet nyújt-e.  
Amennyiben az eseti átutalás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank ezen megbízást 
nem fogadja be. A Bank a megbízás be nem fogadásáról a Számlatulajdonost a Hirdetményben meghatározott 
módon értesíti. 
4.4.2. Ha a Számlatulajdonos a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, 
a Bankot az ebből eredő károkért felelősség nem terheli. A tévesen vagy hiányosan kitöltött megbízásokat a Bank 
teljesítés nélkül visszaadja. 
4.4.3. A Bank által átvett megbízás visszavonására csak a megbízás teljesítéséig van mód, amelyet olyan 
formában kell megtennie a Számlatulajdonosnak, mint ahogyan a megbízást adta. 
4.4.4. A Bank a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését visszautasítja. 
4.4.5. A Bank a Számlatulajdonos megbízásait a megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre 
állása esetén teljesíti. Ha megbízás maradéktalan teljesítéséhez nincs elegendő fedezet, a Bank a megbízást 
teljes egészében visszautasítja, kivéve a 4.3.9. pontban foglalt esetet. 
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4.4.6. Az elektronikus úton, illetőleg telefonon adott (továbbított) megbízás esetén a Számlatulajdonos felel 
minden olyan kárért, amely tévedés, félreértés, illetőleg az elektronikus berendezés hibájának, vagy jogosulatlan 
használatának az eredménye. 
4.4.7.  A Bank mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kötelezettségének teljesítését tevékenysége 
körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban vagy közösségi jogi aktusban előírt 
rendelkezések zárták ki. 
4.4.8. A Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési 
művelet teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a megtakarítási számla megterhelésének napjával 
megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési 
művelet helyesbítését. A Bank a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően haladéktalanul 
köteles a helyesbítés iránti kérelemnek eleget tenni. 
4.4.9. A Számlatulajdonos a helyesbítés iránti kérelmét írásban, a Bank székhelyére címzetten jogosult 
benyújtani a kérelem elbírálásához szükséges bizonylatok, dokumentumok becsatolásával. A jóvá nem hagyott 
fizetési művelet teljesítése esetén a Bank haladéktalanul köteles ezen fizetési művelet vonatkozásában a 
megtakarítási számla megterhelés előtti állapotát helyreállítani.  
4.4.10. A Bank köteles az Ügyfél igazolt és közvetlen, a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése miatt 
keletkezett kárát, a kárigény megvizsgálását követően haladéktalanul megtéríteni. A Bank az igazolt kárral 
kapcsolatos dokumentumokat jogosult bekérni. Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges adatokat, 
dokumentumokat a Számlatulajdonos a Bank felhívásának kézhezvételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül 
nem bocsátja a Bank rendelkezésére, a Bank jogosult a kérelmet érdemi bírálat és intézkedés nélkül elutasítani. 
Amennyiben a Bank a vizsgálata alapján a kérelemnek helyt ad, a kérelemmel érintett összeget a 
Számlatulajdonos megtakarítási számláján jóváírja. 
 
4.5. Kamatszámítás, kamatozás kezdő napja: 
A Bank a megtakarítási számlán elhelyezett összegekre napi kamatszámítást alkalmaz és az alábbi képlet 
alapján számolja el a kamatot. 

   

kamatláb százalékban 

K = tőke összege x                     100                      x naptári napok száma 

365 

 
A kamatot naptári naponként számolja el a Bank. 
A Bank a megtakarítási számlán lévő lekötetlen - látra szóló – egyenleg összege után a napi záró-egyenlegek 
alapján a Hirdetményben meghatározott rendszeres időközönként térít kamatot, amelynek jóváírása a 
megtakarítási számlán a Hirdetményben meghatározott napon történik meg. 
A Bank a kamatjóváírást a mindenkor hatályos adójogszabályok előírásai szerinti közteherrel csökkenti a 
Számlatulajdonos megtakarítási számláján. 
 

4.6. Számlakivonat 
4.6.1. A havi zárlati nap: minden hónap utolsó naptári napja. 
4.6.2. Két egymást követő zárlati nap közötti számlaforgalomról a számlakivonat ad tájékoztatást.  
4.6.3. A Bank a Számlatulajdonost megtakarítási számlája tételes forgalmáról a szerződésben foglaltak szerint 
számlakivonattal értesíti.  
4.6.4. A kivonat tartalmazza a tárgyhóban a megtakarítási számla javára érkező jóváírásokat, a szolgáltatások és 
díjak kiegyenlítését, egyéb átutalásokat, átvezetéseket, továbbá a számla vezetésével kapcsolatos esetleges 
díjakat, jutalékokat, költségeket. 
4.6.5. A Bank a Számlatulajdonosnak megküldendő számlakivonatot és egyéb értesítéseket - amennyiben a felek 
az egyedi megtakarítási számlaszerződésben másképpen nem állapodtak meg - a Számlatulajdonos levelezési 
címére küldi. 
4.6.6. A Számlatulajdonos megtakarítási számláján történt jóváírásokról a Bank - a szerződésben foglaltak szerint 
- külön is értesíti a Számlatulajdonost. 
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4.7. Felmondás, megszüntetés 
4.7.1. A Számlatulajdonos jogosult a megtakarítási számlaszerződést egyoldalúan, indokolás nélkül 5 
munkanapos határidővel a szerződésben meghatározott módon felmondani.  
4.7.2. A Bank jogosult a megtakarítási számlaszerződést indokolás nélkül, írásban két hónapos felmondási idővel 
felmondani. 
4.7.3. A Bank – szerződés eltérő rendelkezése hiányában - jogosult a megtakarítási számlaszerződést azonnali 
hatállyal felmondani, ha :  
 a Számlatulajdonos szerződés szerinti lejárt és ki nem egyenlített fizetési   kötelezettségének - írásbeli felszólítás 
ellenére az abban foglalt határidőig - nem tesz eleget, 
egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
4.7.4. A Számlatulajdonos jogosult a megtakarítási számlaszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
a Bank a Üzletszabályzatban foglaltaknak nem tesz eleget. A rendezetlen megbízások teljesítési határidejének 
lejártáig a Számlatulajdonos a megtakarítási számlaszerződést nem mondhatja fel. 
4.7.5. A Bank és a Számlatulajdonos közös megegyezéssel a megtakarítási számlaszerződést – elektronikus 
úton, illetve telefonon tett nyilatkozattal -  megszüntethetik abban az esetben, ha a megszüntetés előtt 
valamennyi, a megtakarítási számlaszerződésből eredő tartozásukat rendezték.   
4.7.6. A szerződés megszüntetésekor a felek egymással elszámolni kötelesek.  
4.7.7. A megtakarítási számlán lévő követelés kimerülése a megtakarítási számlaszerződést nem szünteti meg. 

4.8. Adatszolgáltatási kötelezettség, adatnyilvántartás 
4.8.1. A Bank a Számlatulajdonos alábbi személyi azonosító adatait tartja nyilván: név, születési név, anyja neve, 
állampolgárság, adóazonosító jel, személyazonosságot igazoló okmány száma, állandó lakcím, tartózkodási cím, 
email-cím, telefonszám, fizetési számlát vezető bank neve, fizetési számla száma. 
4.8.2. A Számlatulajdonos köteles a fenti adataiban történő bármely változást a Banknak haladéktalanul 
bejelenteni. 
 
4.9. Halál esetére szóló rendelkezés 
4.9.1. A Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Bank a Számlakövetelést az erre vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint hitelt érdemlő módon igazolt örökös(ök)nek fizeti ki, illetve utalja át. 
4.9.2. A Számlatulajdonos halála esetére a megtakarítási számlán elhelyezett összeg feletti rendelkezésre 
írásban más természetes személyt, mint Kedvezményezettet jelölhet meg. Ebben az esetben a Számlatulajdonos 
legalább a Kedvezményezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és állandó lakcímét köteles megadni a 
Banknak. A Számlatulajdonos a megtakarítási számlája vonatkozásában – a részesedési arány feltüntetése 
mellett – több Kedvezményezettet is megjelölhet. Amennyiben a részesedési arány nem kerül feltüntetésre, a 
Kedvezményezettek részesedési mértéke egyenlő. 
4.9.3. Kedvezményezett jelölése esetén a számlakövetelés nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához. A 
Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos halála esetén, a megjelölt Kedvezményezett részére – 
a halál tényének okirati bizonyítását és a Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabály szerinti azonosítását 
követően a megtakarítási számla egyenlegét a Kedvezményezett rendelkezése alapján – a megtakarítási számla 
egyidejű megszüntetése mellett – átutalja. A Bank kötelezettsége a Számlatulajdonos halála esetén a 
Kedvezményezett értesítésére nem terjed ki. 
4.9.4. A Számlatulajdonos a halál esetére szóló rendelkezését csak a Banknak szóló, írásban tett nyilatkozattal 
módosíthatja, illetve vonhatja vissza. 

5. Záró rendelkezések 
Jelen Lakossági Betét és Megtakarítási Számla Üzletszabályzat 2014. április 28. napján lép hatályba, 
rendelkezéseit a Bank e naptól alkalmazza az általa az Ügyfelekkel kötött szerződésekben. 
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Melléklet az Egységesített Betéti Kamatláb (EBKM) számításának módjáról 

 

Az EBKM kiszámításának módjáról a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet az alábbi módon rendelkezik (1., 2., 3.  
számú mellékletek) : 

1. melléklet a 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál 
kevesebb: 

 

ahol 

n: a kamatfizetések száma, 
r: az EBKM értéke, 
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 

(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 

2. melléklet a 82/2010. (III. 25.) Korm. Rendelethez 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 
nap: 

 

ahol 

n: a kamatfizetések száma, 
r: az EBKM értéke, 
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 

(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 

3. melléklet a 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez 

Az EBKM számításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a betét befizetése több részletben történik: 

 

n = a betétbefizetések száma, 
Bi = az i-edik betétbefizetés összege, 

ti = az első betételhelyezés napjától az i-edik betétbefizetésig hátralévő napok száma, 

r = az EBKM értéke, 
m = a kifizetések száma, 
tj = az első betételhelyezés napjától a j-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 

Kj = a j-edik kifizetés összege. 

http://www.cetelem.hu/

