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Az FHB bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak, 
továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. A védelem 
kizárólag a bankszámlákra és a betétekre vonatkozik. További részletek és feltételek a 
www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak. 

 

Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest: 

 
- Új megtakarítási akciók kerültek meghirdetésre 
- A Nyereménybetét Prémium kamata 2017.04.01. napjával visszavonásra került. A visszavont Prémium kamat a 

hatálybalépést követően lekötött betétekre vonatkozik, a már lekötött állományt csak a következő kamatperiódusuktól 
érinti. 
 
 

Jelen Hirdetményt megelőzően hatályba lévő Hirdetményeink elérhetőek a www.posta.hu honlapon, valamint megtekinthetőek az 
értékesítésre kijelölt postahelyeken.  
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1. KONDÍCIÓK 

1.1. FIX betét – 2017. április 03. napjától 

Futamidő Leköthető összeg Éves kamat EBKM (éves) 
6 hónap 100 000 Ft – 10 000 000 Ft 0,80% 0,80% 
9 hónap 100 000 Ft – 10 000 000 Ft  0,80% 0,80% 

A feltüntetett kamatláb a jelen Hirdetmény érvényessége alatt lekötött / forduló betétekre vonatkozik. 

A betét a lejártakor a lekötési futamidővel megegyező futamidővel a mindenkori forduló napon érvényes Hirdetmény szerinti 
kamatmértékekkel automatikusan újra lekötésre kerül. 

Amennyiben a lejárat napja munkaszüneti napra esne, úgy az azt követő első munkanap lesz a tényleges lejárat napja. 

Amennyiben a lejárat hónapjában nincs a lekötés napjával egyező nap, a lejárat napja a hónap utolsó napja. Az első 

kamatperiódust követően, minden kamatperiódus hossza megegyezik az azt megelőző kamatperiódus naptári napokban 

kifejezett tényleges hosszával. 
Lejárat előtt felvett betét kamata: 0,00%; EBKM: 0,00%. A Betétből részösszeg felvételére nincs lehetőség.  

A fix kamatozású, folyamatosan lekötött betét betétenkénti leköthető minimális összege 100 000 Ft, maximális összege pedig 
10 000 000 Ft. 

FIX betéthez Haláleseti Kedvezményezett jelölhető, melynek díja: 2 000 Ft / Kedvezményezett (Kedvezményezett 

jelölésének időpontjában). 

Akció keretében, 2017. január 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. december 29. napjáig a Haláleseti 

Kedvezményezett jelölésének díja: 0 Ft. 

 

1.2. Nyereménybetét 

Érvényesség Futamidő Éves kamat EBKM (éves)  

2017.04.01-től 1 hónap 0,70% 0,70% 

 A kamat a Nyereményalap képzésére szolgál. 

 A nyerési esély az elhelyezhető minimum összeghez viszonyítva a megváltott címletértékkel arányos. 

 A betét típusa: 1 hónapos futamidejű, fix kamatozású, folyamatos betétlekötés. 

 A Nyereménybetét az új futamidő kezdetének időpontjában (betéti forduló) hatályos hirdetmény szerinti 

kamatmértéket veszi fel, ismételten lekötésre kerül. 

 
 
2017. május 08. napján tartandó sorsoláson extra gépjárműnyereményt sorsol a Bank, mely egy Ford Mustang (S550) 
EcoBoost Fastback, 2.30L EcoBoost [317 LE] A6 (automata) típusú személyautó. 

A Ford Mustang jellemzői: 

 Autó típusa: Ford Mustang (S550) EcoBoost Fastback, 2.30L EcoBoost [317 LE] A6 (automata) 

 Piaci értéke: 14.304.000 Ft (tizennégymillió-háromszáznégyezer forint) 

 Szín: Ruby Red / Ebony (Prémium bőr kárpit) 

 A megrendeléskor hatályos alapfelszereltséggel kerül biztosításra, illetve 

 az alábbi extra felszereltséggel: 
o Metálfényezés 
o Riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, külön akkumulátorral, emelésérzékelőkkel (Thatcham 1), kerékőrrel 
o Stílus csomag - krómozott ablakkeret, Prémium navigáció - "Shaker Pro" 12 hangszórós audió rendszerrel, 

19" fényes nikkel könnyűfém keréktárcsák 19"x9.0" 255/40 R19 gumikkal, hátsó parkoló radar, klimatizált első 
ülések, egyedi varrású bőrülések és műszerfal 

 
Az extra felszereltségre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek 

Az extra gépjárműnyeremény sorsolásán azon Nyereménybetétek vesznek részt, amelyek 2017. április 01. napjától 2017. 
április 30. napjáig, megszakítás nélkül forgalomban voltak. 

 

Amennyiben az extra gépjárműnyeremény piaci értékét nem fedezi a Prémium kamat összege, úgy a Bank biztosítja a 
különbözet összegét. Amennyiben a gépjármű piaci értékén felül többletösszeg marad a nyereményalapban, úgy a Bank azt a 
2.2. pont szerinti gépjármű nyereményalapba helyezi, és a normál sorsolás keretében biztosított gépjárműnyereményre fordítja. 

Az extra gépjárműnyeremény sorsolás egyszeri alkalommal kerül meghirdetésre. 
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A kamat a Betétes részére kifizetésre nem kerül, az a Nyereményalap képzésére szolgál, melynek képzése a havi sorsolásokat 
követően újrakezdődik. 

A nyerési esély az elhelyezhető minimum összeghez (10 000 Ft) viszonyítva a megváltott címletértékkel arányos. 
Névérték, megváltható címletek: 10 000 Ft, 20 000 Ft, 50 000 Ft, 100 000 Ft, 200 000 Ft 
A Nyereménybetét egyedi betétazonosítója alapján a nyeremény az alábbi módon ellenőrizhető: 

 Az FHB Bank honlapján: www.fhb.hu  

 Nyereménybetét értékesítésére kijelölt Postahelyeken. 
 
2. SZABÁLYOK A MAGYAR POSTA ZRT. HÁLÓZATÁBAN ÉRTÉKESÍTETT 
EGYES LAKOSSÁGI BETÉTEKRE VONATKOZÓAN 

2.1. Nyereménybetétek sorsolása 

 
A Sorsolás minden hónap 8. napján történik, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanapon. 

A Sorsolásban azok a Nyereménybetétek vesznek részt, amelyek legalább a sorsolás hónapját közvetlen megelőző teljes 
hónapban (hó első napjától hó utolsó napjáig), megszakítás nélkül forgalomban voltak. 

 

A Sorsolásra jogosító időszakok és a sorsolások hónapjainak bemutatása egy éves időszakra vetítve: 

Sorsoláson való részvételre  
jogosító időszak 

Sorsolás hónapja Nyeremény típusa 

december 01. – december 31. január Gépjármű és Tárgynyeremény 

január 01. – január 31. február Gépjármű és Tárgynyeremény 

február 01. – február 28. március Gépjármű és Tárgynyeremény 

március 01. – március 31. április Gépjármű és Tárgynyeremény 

április 01. – április 30. május Gépjármű és Tárgynyeremény 

május 01. – május 31. június Gépjármű és Tárgynyeremény 

június 01. – június 30. július Gépjármű és Tárgynyeremény 

július 01. – július 31. augusztus Gépjármű és Tárgynyeremény 

augusztus 01. – augusztus 31. szeptember Gépjármű és Tárgynyeremény 

szeptember 01. – szeptember 30. október Gépjármű és Tárgynyeremény 

október 01. – október 31. november Gépjármű és Tárgynyeremény 

november 01. – november 30. december Gépjármű és Tárgynyeremény 

 
2. 2. Nyeremények és Nyereményalap képzése 

A Nyereménybetétek után képzett Nyereményalap megosztásra kerül az alábbiak szerint: 

 1/3 rész havi Tárgynyeremény, 

 2/3 rész havi Gépjárműnyeremény. 
 

1. A Nyereményalapból a fentiekben részletezett arányoknak megfelelően a Bank az alábbi típusú Nyereményeket - 
utoljára a 2017. február 08. napján tartandó sorsoláson - sorsolja: 

 Tárgynyeremény: havonta legalább 1 (egy) db tablet PC készülék, havonta legalább 1 (egy) db konzol készülék. 

 Gépjárműnyeremény: havonta legalább 1 (egy) db gépjármű. 

A Bank az FHB Nyereménybetét Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban ÁSZF) meghatározott feltételek és határidők 
szerint jogosult a Nyeremények típusának módosítására. 

A meghirdetett nyeremények típusa és piaci értéke: 

 iPad Air 2 (WiFi / 32G) készülék értéke: 129.990 Ft (Egyszázhuszonkilencezer-kilencszázkilencven forint) 

 Xbox One (500 GB) Kinect készülék értéke: 158.999 Ft (Egyszázötvennyolcezer-kilencszázkilencvenkilenc forint) 

 Fiat 500L 1.4 Pop típusú gépjármű értéke: 3.488.750 Ft (Hárommillió-négyszáznyolcvannyolcezer-hétszázötven forint) 
 

http://www.fhb.hu/
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2. 2017. március 08. napján, és azt követően a Nyereményalapból a fentiekben részletezett arányoknak megfelelően 
Nyereményidőszakonként a Bank az alábbi Nyereményeket sorsolja: 

 Tárgynyeremény:  
o havonta legalább 1 (egy) darab Notebook.hu Ajándékkártya 
o havonta legalább 1 (egy) darab robogó 

 Gépjárműnyeremény:  
o havonta legalább 1 (egy) darab gépjármű. 

 
A havi sorsolásokat követően a Nyereményalap képzése újrakezdődik. 

A Bank az ÁSZF-ben meghatározott feltételek és határidők szerint jogosult a Nyeremények típusának módosítására.   
A meghirdetett nyeremények típusa és piaci értéke: 

 Notebook.hu ajándékkártya értéke: 100.000 Ft (Egyszázezer forint) 

 Suzuki Address 110 típusú robogó értéke: 669.000 Ft (Hatszázhatvankilencezer forint) 

 Suzuki Vitara GL 1,6 típusú gépjármű értéke: 4.590.000 Ft (Négymillió-ötszázkilencvenezer forint) 

Nyeremény átvétele: 

 30 napon belül a Nyertes jogosult a Nyeremény – gépkocsi és robogó esetén az ajándékutalvány – átvételére, vagy 
kérheti helyette annak Megváltási értékét. 

 30 napon túl a Nyertes kizárólag a nyeremény(ek) Megváltási értékének átvételére jogosult. 

A Tárgynyeremény és a Megváltási érték után a Betétest adófizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a Nyertes nem  
a Tárgy- vagy Gépjárműnyereményt, hanem annak értékét veszi át, úgy a Megváltási érték megállapítása a jelen 
hirdetményben meghatározott piaci ár alapján, a mindenkor hatályos adó- és járulék szabályok figyelembevételével történik. A 
Megváltási érték mértéke – jelen Hirdetmény közzétételekor hatályos adómértékek (15% SZJA) figyelembevétele mellett – 
Apple iPad Air 2 készülék esetén: 110 492 Ft, Microsoft Xbox One készülék esetén: 135 149 Ft, Fiat 500L 1.4 Pop típusú 
gépjármű esetén: 2 965 438 Ft, Ford Mustang EcoBoost típusú gépjármű esetén: 12 158 400 Ft, Notebook.hu ajándékkártya 
esetén: 85 000 Ft, Suzuki Address 110 típusú robogó esetén: 568 650 Ft, Suzuki Vitara GL 1,6 típusú gépjármű esetén: 3 901 
500 Ft. 

A Megváltási érték tájékoztató jellegű, az átvétel időpontjában hatályos adómérték függvényében változhat! 
 

2. 3. FIX Betétre vonatkozó igazolás kiállítása 

FIX Betét esetében a Bank a Betétes részére a Betéti szerződés 1 éven túli meghosszabbodása/ meghosszabbítása esetén 
évente, illetve a Betét megszűnése esetén igazolást állít ki az alábbi adatokkal: 
 

 A Betét (tőke) összege. 

 Szerződéskötéstől számított kamatadó levonása előtti (bruttó) kamat összesen. 

 Szerződéskötéstől számított kamatadó összege. 

 Szerződéskötéstől számított (nettó) kamat összesen. 

 Kifizetendő összeg (tőke és nettó kamat összesen). 
 
A Bank – amennyiben a fordulónapon a Betét, annak felvétele nélkül ismételten lekötésre került – a fordulónapot követő 
munkanaptól az érintett lekötési időszak kamatelszámolását biztosítja, melyet Betétes a Magyar Posta Zrt. kijelölt postahelye in, 
személyesen, a postahelyek nyitvatartási idejében, de legfeljebb munkanapokon 08:00-18:00 óra között vehet át. 
A szerződés megszűnése esetén a megszüntetési kérelmen/bizonylaton kerülnek feltüntetésre a szerződés teljes időszaka 
alatti – fent részletezett – összesített összegek. 
 
 

3. KÖZÖS SZABÁLYOK A MAGYAR POSTA ZRT. HÁLÓZATÁBAN 
ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGIBETÉTEKRE VONATKOZÓAN 
 
A FIX Betét és a Nyereménybetét elhelyezése, megszüntetése, illetve a nyeremény kifizetése is díjmentes. 
A FIX Betét és a Nyereménybetét a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott mértékben és korlátok között – a 
Betétes nevén az FHB Banknál elhelyezett egyéb látra szóló és lekötött betétekkel összevontan – az Országos Betétbiztosítási 
Alap (OBA) által biztosított. 
A FIX Betét és a Nyereménybetét: 

 A szerződések megkötéséhez, megszünteteséhez, a szerződésekhez kapcsolódó be- és kifizetéshez kapcsolódó 
ügyintézés kizárólag a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Posta) kijelölt postahelyein, személyesen,  
a postahelyek nyitvatartási idejében, de legfeljebb munkanapon hétfőtől péntekig, 08:00 - 18:00 óra között 
történhet. 

 Szerződéseket nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgárságú, természetes személy köthet, aki rendelkezik 
Magyarországon bejelentett állandó lakcímmel és belföldi mobil- vagy vezetékes telefonszámmal. 

 A szerződésekhez kapcsolódó, a Posta szolgáltató helyein igényelt kifizetésekre a Magyar Posta Zrt. Pénzforgalmi 
Üzletszabályzat I. Fejezet 1.5. pontban meghirdetett nagy összegű kifizetési szabályai az irányadók. 

 A FIX Betét részletes leírását jelen Hirdetmény és a betétre vonatkozó szerződés, a Nyereménybetét részletes leírását 
jelen Hirdetmény, az FHB Nyereménybetét ÁSZF és a Nyereménybetétre vonatkozó szerződés együttesen 
tartalmazza. 
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Adatváltozás bejelentése 

A Betétes – a szerződéskötéskor személyazonosítására használt – személyi azonosító okmányában vagy a benne szereplő 
adatokban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles az adatváltozást a Postán 
személyesen, a megváltozott adatokat tartalmazó okmány bemutatás mellett bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából 
eredő károkat a Betétes viseli. 
A kamat számítása a következő képlet alapján történik: Kamat =  

 
 
A kamatozás kezdő napja a betétlekötés napja, utolsó napja pedig a Betét lejárati napját megelőző nap. Kamatjóváírás minden 
esetben a lejárat napján történik (lejárat napja csak és kizárólag munkanap lehetséges). 
 
Egységesített betéti kamatlábmutató 

A megadott éves kamat mellett feltüntetésre kerül a 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti, a betéti kamathoz tartozó 
egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. 
Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi 
intézménynek a kamaton túli kamatos kamatait is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos 
formában. 
 
Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell 
alkalmazni, amennyiben a futamidő 365 napnál kevesebb: Elhelyezett betét =    
 
Az adózás szabályai 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján a kamat után 15%-os kamatadót kell fizetni. A 
kamatjövedelem utáni kamatadót az FHB Bank a kamat jóváírásakor és/vagy tőkésítésekor állapítja meg és vonja le, továbbá a 
levont adót a Bank fizeti meg és vallja be az Adóhatóság felé. A Nyeremény és Megváltási érték után is  a Bank fizeti meg  
az esedékes adót és járulékot. Az Ügyfeleknek adóbevallási kötelezettsége a kamatadó tekintetében nincs. Külföldi 
adóilletékességű Ügyfél esetében a Bank nem végzi el a külföldi adókezelést, hanem a Bank minden Betétszerződést megkötő 
Ügyfelet magyar adóilletékességűnek tekint, az adólevonási és megfizetési kötelezettségnek ezen betétek tekintetében is 
eleget tesz. A megfizetett adó visszaigényléshez szükséges, az Adóhatóságnál benyújtandó adatokat az illetőségigazolás és  
a kamatjövedelemmel összefüggésben kiállított igazolás tartalmazza. 
 
Ügyfél elhalálozása esetén követendő szabályok Nyereménybetét esetén 

A Betétes elhalálozása esetén a Bank a Nyereménybetétet / Nyereményt/ Megváltási értéket – a mindenkor érvényes 
jogszabályok szerint – a jogerős hagyatéki végzés szerinti örökös(ök)nek fizeti ki/ adja át, kizárólagosan FHB Bankfiókban 
történő teljesítés mellett. Haláleseti kedvezményezett Nyereménybetét esetében nem jelölhető. 
 
Ügyfél elhalálozása esetén követendő szabályok Fix Betét esetén 

Fix Betét esetén az adott betéthez rendelten Haláleseti Kedvezményezett jelölhető. Betétenként maximum 2 (kettő) fő 
Kedvezményezett jelölhető. A Kedvezményezett magyarországi, állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár lehet , aki 
rendelkezik érvényes, személyazonosításra alkalmas, magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal.  
Amennyiben a Kedvezményezett kiskorú, úgy Törvényes Képviselője nevét, érvényes magyarországi levelezési címét és 
telefonszámát is kötelező megadni. 
A Bank a Betétet a Betétes elhalálozása esetén, a halál hitelt érdemlő igazolása feltételével a Haláleseti Kedvezményezett 
részére, Kedvezményezett hiányában a jogerős hagyatékátadó végzés szerinti Örökös(ök)nek fizeti ki. A Kedvezményezett / 
Örökös(ök) részére a kifizetés előzetes egyeztetést követően kizárólag Bankfiókban történik. 
 
Betét forgalmazására vonatkozó szabályok 

Betétszerződés/Nyereménybetét-szerződés (továbbiakban: Szerződés) csak érvényes, személyazonosításra alkalmas, a Bank 
által megkövetelt okmányok – amelyek: személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél, és a felsoroltak 
bármelyike mellett lakcím igazoló okmány (kivéve, ha személyi igazolványa a lakcímét tartalmazza) – bemutatásával köthető. 
 A Szerződés megkötésével egyidejűleg a Betétes köteles befizetni a Szerződésben meghatározott betétösszeget. Ennek 
hiányában a Szerződés nem jön létre. 
 
A Betétes jognyilatkozatai megtételére személyesen jogosult, a Betétszerződésben lekötött összeg feletti rendelkezéshez, 
akadályoztatása esetére Meghatalmazottat állíthat. Eseti meghatalmazás csak közokiratban vagy közjegyző által ellenjegyzett 
magánokiratban adható, amely tartalmazza a Betétes és a Meghatalmazott személyes adatait, a Betét azonosító adatait, és  
a Meghatalmazottat illető pontosan körülírt jogokat. Állandó meghatalmazott nem jelölhető. A Meghatalmazott eljárása során  
a Meghatalmazáson túl az előző bekezdésben foglalt okmányokkal köteles személyazonossága igazolására. 
A Betét megszüntetésekor Nyereménybetét esetén a betét összege, FIX Betét esetén a betét összege és a kamat (ideértve  
a Meghatalmazott részére történő kifizetést is) az első bekezdésben meghatározott, érvényes személyazonosításra alkalmas 
okmányok bemutatása mellett kerül kifizetésre. A Posta jogosult a Betétes rendelkezésének teljesítését megtagadni, ha az 
Ügyfél személyazonosságát nem sikerül kétséget kizáróan megállapítania, illetve ha az Ügyfél megtagadja a fent megnevezett 
azonosító okmányok bemutatását. 
A Posta és a Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított Meghatalmazás, személyazonosításra szolgáló okirat vagy aláírás 
elfogadásából eredő károkért, melynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehet felismerni. 
 
Az FHB Bank Zrt. tevékenységi engedély száma és kelte (Hpt.208§ a) pont) E-I-1005/2006 2006. november 23. 
 
Az FHB Bankcsoport Panaszkezelési Szabályzata elérhető a Bank honlapján, a www.fhb.hu oldalon keresztül. A FIX Betétet  
és a Nyereménybetétet értékesítő postahelyek felsorolása szintén megtalálható a Bank honlapján, a www.fhb.hu weboldalon. 


