
 
 

 

A betéti szerz ődésekre vonatkozó általános szerz ődési feltételek 
 
I. 
Betéti szerződés megkötésekor a Commerzbank Zrt. - továbbiakban Bank –  a betétes jogviszonyára irányadó 
Üzletszabályzata az alábbi feltételekkel módosul, illetve egészül ki, melyektől az Ügyfél - továbbiakban Betétes 
- és a Bank külön szerződésben eltérhet. Az egyedi szerződésekben és a jelen általános szerződési 
feltételekben (Betéti ÁSZF) nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadóak. 
 
II. 
1. Betétet a Banknál bankszámlával rendelkező Betétes helyezhet el. Betételhelyezés esetén a Betétes 
meghatározott pénzösszeget bocsát a Bank rendelkezésére. A Bank az átadott pénzösszeg után kamatot 
fizet vagy számít fel. A Bank által alkalmazott kam at mértékét a kondíciós jegyzék, illetve a Bank 
mindenkori, a lekötött betéteinek kamatkondícióiról  szóló hirdetménye tartalmazza. 
 
2. A betételhelyezés látra szóló (azaz minden nap esedékes) betétnél a számlára történő befizetéssel vagy 
átutalással, a számla nap végi egyenlegére, mint betétösszegre, lekötésnél pedig a Betétes megbízásának 
Bank által történő elfogadásával (a lekötött összeg elkülönítésével) jön létre.A Bank fenntartja magának a 
jogot, hogy a Betétes betételhelyezési illetve beté tlekötési ajánlatát ne fogadja el . 
 
3. A betétlekötésről, annak igazolásául a Betétes betéti értesítőt vagy betéti visszaigazolást - a továbbiakban 
betétokirat - kap. Amennyiben a betétokirat tartalma a Betétes álláspontja szerint nem felel meg az általa adott 
megbízásnak, úgy a betétokirat tartalmáról való tudomásszerzést követő három munkanapos jogvesztő 
határidőn belül írásban kifogást emelhet. Kifogásolás hiányában a betétszerz ődés (betéti ügylet) a 
betétokirat szerinti tartalommal jön létre.  
 
4.  Határozott futamidejű betét lekötésekor kiállított betétokirat tartalmazza a Bank elnevezését, a Betétes 
nevét/cégnevét, az okmány referenciaszámát, a kiállítás helyét és keltét, a betétként elhelyezett összeget és 
ennek pénznemét, a kamatozás kezdő és befejező napját, az alkalmazandó kamatlábat, a kamatjóváírás 
időpontjá(ai)t, a Betétes bankszámlájának számát, valamint egyedi betétmódozat esetén az EBKM-et is, mely 
adatokat a Bank a hatályos jogszabályok alapján a Betétes hozzájárulásával nyilvántartja. 
 
5. A betét felett a Betétes személyesen , vagy az általa a számlája felett rendelkezni jogosultként 
meghatalmazott, a Bank által azonosított személy által jogosult rendelkezni. 
5.1 Rendelkezni papír alapon vagy távközlési eszközök igénybevételével lehet (azaz elektronikusan (e-mail 
útján) vagy telefonon, telefaxon). 
5.2 Papír alapú (ideértve a telefaxon adott megbízást is) megbízást a Bank a Betétes nevében bankszerű 
képviseletre feljogosított személyek által, illetve az erre rendszeresített formanyomtatványon megnevezett 
személyek által a Bankhoz bejelentett módon aláírt formanyomtatványon fogad be. 
5.3 A telefonon történő betét lekötésre kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon bejelentett 
személyek jogosultak. A Bank a beszélgetést minden esetben rögzíti , amely hangfelvételek az esetlegesen 
felmerülő vitás kérdések tisztázása során bizonyítékként felhasználható. 
5.4  Az elektronikus levél (email) útján történő lekötési megbízást kizárólag abban az esetben fogad el, ha az a 
Bank az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon szereplő elektronikus levélcímről, mint küldő címről 
érkező elektronikus levélként jelenik meg a Bank elektronikus postaládájában. 
 
III. 
1. A Bank az ügyféltérben kifüggesztett kondíciós jegyzékben teszi közzé azt a legkisebb összeget , amelyet 
lekötött betétként elfogad. A kondíciós listában nem szereplő pénznemek esetén a lekötés legkisebb összege 
külön megállapodás tárgya. 
 
2. A Bank a lekötés minimális és maximális futamidejét  az aktuális pénzpiaci körülmények alapján 
pénznemenként eltérő mértékben állapíthatja meg. 
 
3. A határozott futamidej ű betét  a futamidő alatt sem részben, sem egészben nem mondható fel . A Betétes 
ilyen irányú kérése esetén a Bank szabad mérlegelése alapján dönthet úgy is, hogy a lekötött betétet a 
futamidő lejárta előtt visszafizeti. 
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4. Amennyiben a Bank a Betétest ől a betétlekötés lejártának napjáig eltér ő rendelkezést nem kap, a 
kamatokkal korrigált betétösszeg lekötését az erede ti futamid őnek és az aktuális kamatlábnak 
megfelel ően meghosszabbíthatja. 
 
5. A betét az elhelyezés napjától a megsz űnését megel őző napig kamatozik. 
 
6. A kamat a betét pénznemében  kerül kifizetésre vagy felszámításra. A kamat a betét lejáratakor, látraszóló 
betét esetén az ügyfél által a bankszámla megnyitásakor választott kamatszámítási periódusonként esedékes. 
 
7. Az esedékes kamatokat a Bank a Betétes rendelkezése szerint a Betétes bankszámláján írja jóvá , vagy a 
kamatokkal a lekötés összegét korrigálja.  
 
8. A Bank a kamatokat éves kamatláb alkalmazásával a következő kamatképlet szerint számolja: 
 
tőke x futamidő naptári napokban x kamatláb 
  36.000 
 
Az angol font (GBP) esetében a képlet nevezője 36.500. 
 
9. A Bank felhívja a nem természetes személy Betétes f igyelmét, hogy a kamatláb 0 és negatív szám is 
lehet.  Amennyiben a kamatláb 0, úgy a Bank a betét után nem fizet kamatot. Ha a kamatláb negatív szám, 
akkor a Bank a kalkulált negatív kamattal a betét összegét csökkenti. 
 
10. A Bank az egységesített betéti kamatláb mutatót (EBKM) a határozott id őre szóló betéti szerződés 
megkötésekor közli a Betétessel. Az egyes betétügyletek részletes kondícióit, így a jogszabályban 
meghatározott képlet szerint kiszámított EBKM-t – az egyedi betéti módozat kivételével - a mindenkori 
kondíciós lista illetve a Bank mindenkori, a lekötött betéteinek kamatkondícióiról szóló hirdetménye 
tartalmazza. Egyedi betéti módozat esetén a betétügylet részletes kondícióit a betétokirat tartalmazza.  
 
11. A betéti kamatláb  a lekötött betéteknél a betétlekötés futamideje ala tt nem  módosítható . A látra 
szóló betétek esetében a betéti kamatláb naponta vá ltozhat.  Az aktuális EBKM nagyságát a Betétes 
kérésére közli a Bank. 
 
12. A kifizetendő kamatból történő adó- és egyéb levonásokat  a Bank a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírások alapján végzi el. 
 
13. A Betétes rendelkezhet úgy is, hogy a betét lejáratát követően a Bank az általa aktuálisan meghirdetett 
kamatmérték alkalmazásával (1) a betétnek a kamatokkal korrigált összegét újra kösse le az eredeti 
futamidőre, vagy (2) a kamatokat a számlán írja jóvá vagy terhelje, a betétet pedig újra kösse le az eredeti 
futamidőre: ((1) és (2) eset együttesen:„Folyamatos Lekötés”). 
13.1  A Bank a Folyamatos Lekötést a Betétes eltér ő, legkés őbb a lejárat napján adott  rendelkezéséig 
megismétli. 
13.2 Folyamatos Lekötésre szóló megbízás a mindenkori kondíciós listában meghatározott futamidőre adható. 
 
14. A számlaszerz ődés megsz űnésével a betétszerz ődés is automatikusan megsz űnik. Az ilyen módon 
a lejárat el őtt megsz űnt betét után a Bank nem számol el kamatot, a betét  összegét a Betétes 
rendelkezésének megfelel ően fizeti ki vagy utalja át.  
 
15. Határozott időre szóló betéti szerződés köthető oly módon is, hogy a Betétes a betétét adott napi 
banküzemzárástól kezdődően a következő banki napi üzemnyitásig terjedő időre leköti (overnight lekötés, ON 
betét ). ON betét esetében a Betétes választásától függően rendelkezhet úgy, hogy i) a lekötés csak egyszer 
történjen meg, illetve úgy is, hogy ii) a Bank a lekötést a Betétes ellenkező utasításáig minden egyes banki 
munkanapon elvégezze az aktuális számlaegyenleg vonatkozásában (folyamatos ON lekötés ). A Betétes 
tudomással bír arról, hogy ON betét esetén a Bank az általa használt kamatképz ési módszer alapján nem 
minden esetben tudja az EBKM mértékét a lekötést me gelőzően meghatározni. Ilyen esetben a Bank az 
ON betétre vonatkozóan a lejárat napján készített b etétokiratban tájékoztatja a Betétest a vonatkozó 
kamatról és az EBKM-r ől. A Bank garantálja, hogy ON betétre vonatkozóan mindenkor magasabb kamatot 
fizet, mint a látraszóló betét esetén. 
 
16. A Bank betétlekötésre irányuló megbízást, minden banki munkanapon 9.00 – 15.00 óra között fogad el. 
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IV. 
1. A betét visszafizetéséért a Bank teljes vagyonával felel. 
 

  
2. Amennyiben a jogszabályokból más nem következik, a Banknál elhelyezett betéteket az 
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a hatályos el őírásoknak megfelel ően biztosítja . A 
biztosítás feltételeiről és a biztosítás alól kivett betétek esetcsoportjairól a Betétes kérésére a 
Bank szóban vagy írásban részletes információt ad. A betét biztosítottságára vonatkozó 
hatályos szabályokat a Bank honlapján (www.commerzbank.hu) közzéteszi, illetve az Ügyfél 
azokról az OBA honlapján (www.oba.hu) is felvilágosítást talál. 

 
 
A Bank évente az OBA által meghatározott formában ingyenesen kimutatást készít az Ügyfél részére és 
kérésére a Banknál elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján az Ügyfél javára 
fennálló betétbiztosítási összegről. Az ügyfél-tájékoztató rendelkezésre bocsátása a betétes kérése szerint 
történhet postai vagy elektronikus úton, valamint a Bankban történő személyes átadással. 
 
3. A Bank tulajdonosa, a németországi Commerzbank AG g ondoskodik arról, hogy a Bank mindenkor 
képes legyen szerz ődéses kötelezettségei teljesítésére. Ez nem vonatko zik arra az esetre, ha a 
szerződések teljesítése politikai okokból (pl. hatósági v agy törvényi kifizetési tilalom) válik 
lehetetlenné.  
 
4. Szerződésszegése esetén a Bank felelőssége nem terjed ki  a láncolatos, közvetetten okozott károk 
megtérítésére. 
 
5. A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1993. március 26-án kelt tevékenységi 
engedélyének a száma: 20/1993. 
 
 
Budapest, 2019. március 14. 
 
 
Jelen ÁSZF fogyasztók esetében 2019. március 14 -én lép hatályba. 
 
Jelen ÁSZF vállalkozások esetében 2019. március 14 -én lép hatályba. 
 

 
A Bank külön felhívja a figyelmet a jelen Betéti ÁS ZF félkövér formátummal kiemelt kikötéseire! 


